Onze ontbijtjes zijn tot 12.00 uur te bestellen
ONTBIJT
											5,95
Diverse broodsoorten, croissant, kaas, ham, kipfilet, jam, boter,
hagelslag, gebakken ei, bacon en een kopje koffie of thee
TOAST 													2,75
Met jam en boter
CROISSANT
											3,00
Met jam en boter
CROISSANT
											3,75
Met ham e/o kaas uit de oven

Geserveerd met 3 eieren op 2 plakken brood
Ham e/o kaas 											6,75
Bacon 													7,00
Rosbief 													7,25
Ham, kaas en bacon 											7,50

Geserveerd op 2 plakken brood
Naturel													6,00
Ham e/o kaas												6,75

Geserveerd met brood en boter
VEGETARISCHE PASTASALADE									8,75
Met pesto, zongedroogde tomaat en mozzarella
SALADE WARME PIKANTE KIP
Met verse ananas en rode ui

								9,25

SALADE CARPACCIO 										9,95
Met truffelmayonaise, pittenmix en parmezaan

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
Ma t/m Do: 9.00 - 17.00 | Vr: 9.00 - 21.00
Za: 9.00 - 17.00 uur | Zo: 9.00 - 16.30

Wij gaan zeer zorgvuldig om met voedselallergieën en/of intoleranties.
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
FREE

Geserveerd op een van onze broodsoorten
FILET AMERICAIN & EIERSALADE 									7,25
Met ei en rode ui
WARME PIKANTE KIP
									8,95
Met verse ananas, rode ui en chilisaus
ROSBIEF 												8,25
Met truffelmayonaise, pittenmix, parmezaan en luxe slamix
CLUBSANDWICH GEZOND 										8,25
Met ham, kaas, ijsbergsla, komkommer, tomaat, ei, rode ui en saus
TRIO VAN VIS 												8,95
Mini broodjes geserveerd met huisgemaakte tonijnsalade, zalmsalade en een garnalenkroketje
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE
Met ei, tomaat en luxe slamix

								6,25

OUDE KAAS 												5,50
Met mosterd, tomaat en luxe slamix
RUNDVLEES HAMBURGER (200 GRAM)
							9,95
Met hamburgersaus, bacon, kaas, rode ui en augurk
WARM VLEES SPECIAAL 										6,75
Met gebakken champignons, rode ui en pindasaus
CARPACCIO 												9,95
Met huisgemaakte pesto, pittenmix, parmezaan en luxe slamix
KIPSATÉ MET BROOD 										9,75
Met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek

TOSTI HAM/KAAS											4,25
TOSTI KAAS												4,25
HUISGEMAAKTE PANNENKOEK 					
Naturel met stroop en poedersuiker									6,50
Kaas e/o spek												7,50
‘OMA BOBS’ RUNDVLEES KROKETTEN 								6,95
Op plakken brood met mosterd
KAASKROKETTEN
										6,95
Op plakken brood met chilisaus
HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP 									4,75
Geserveerd met brood en boter
CHAMPIGNONSOEP MET VERSE CHAMPIGNONS							4,95
Geserveerd met brood en boter
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