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| 10.30 - 12.00 uur | 
 

Broodjes (zachte witte bol of zachte bruine bol) 
Broodje oude kaas*                                   €3,25 
Broodje salami*                                            €3,25 
Broodje ham*                       €3,25 
Broodje gezond*                                €3,75 
 

| 12.00 - 16.00 uur | 
 

Soep 
Soep van de dag                    €4,50 

Champignonsoep                                                                                                                                       €5,00 

Tosti’s (wit of bruin brood) en snacks 
Ham/kaas (jong belegen kaas en bourgondische ham)                                                   €3,95 
Oude kaas, spek en curry mayonaise                              €4,25 
Salami en kaas                                            €4,25 
Kaas, tomaat en rode pesto                                 €4,25 
Twee rundvleeskroketten op brood                               €7,95 
Twee groenten kroketten op brood                                          €7,95 
Twee garnalenkroketten op brood                                     €7,95 
Kroket op zacht bolletje                               €3,95 
Pastei met kalfsragout                                           €3,95 
Pastei met champignonragout                  €3,95 

Uitsmijters & omeletten (wit of bruin brood) 
Kaas                      €7,95 
Ham                      €7,95 
Kaas & ham                     €8,45 
Spek                      €7,95 
Spek & kaas                     €8,45 
 

Broodjes (boerenbol wit /boerenbol bruin of handgesneden snee wit/bruin brood) 

Clubsandwich met kip, kaas, gebakken ei, bacon, tomaat, komkommer, sla                                 €8,95 
(met curry mayonaise), geserveerd met chips                                       
Sandwich met gerookte zalm, roomkaas, tomaat, komkommer, sla,                 €8,95 
geserveerd met chips             
Carpaccio met pijnboompitten, oude kaas en rode pestodressing               €8,95 
Eiersalade met spek zilver uitjes augurk tomaat en bieslook              €6,95 
Tonijnsalade met zilveruitjes, augurk, rode ui, paprika, mayonaise en balsamico glacé              €6,95 
Makreelsalade met avocado, rode ui, kappertjes en wasabi soja dressing             €7,95 
Pulled champignons met rode ui, Parmezaanse kaas en rode pesto             €7,95 
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Pannenkoeken 
Naturel                      €6,95 

Appel, rozijn, kaneel en suiker                  €7,95 

Kaas en/of spek                    €7,95 

Boerenpannenkoek met kaas, spek en champignons                €8,95 

Salade 

Geitenkaas omwikkeld met spek, gekarameliseerde pecannoten en een                                    €11,95 

honing/balsamico dressing                                   

Tonijn met zilveruitjes, augurk, rode ui, paprika, mayonaise en balsamico glacé            €9,95 

Makreel, avocado, rode ui, kappertjes en een wasabi/sojadressing                                €9,95  

Carpaccio met pijnboompitten, sud ‘n sol tomaat, Parmezaanse kaas en pestodressing          €11,95 

Ossenhaaspuntjes met oestersaus, champignons, paprika en ui            €12,95 

 

Bittergarnituur (per stuk €0,60)*   
Bitterbal 

Kipnugget 

Kaasstengel  

Bitterbal 

Mini frikandel 

Mini loempia 

*Onze bittergarnituren zijn verkrijgbaar tussen 12.00 – 19.30 uur. 

 

Heeft u allergieën of dieetwensen? Laat het ons weten en wij houden daar graag rekening mee! 
  


