De ontbijtjes zijn tot 12.00 uur te bestellen
ONTBIJT
diverse broodsoorten, croissant, kaas, ham, kipﬁlet, jam, boter, hagelslag,
gebakken ei, bacon en een kopje kofﬁe of thee

7,75

ONTBIJT VEGETARISCH
diverse broodsoorten, croissant, jonge kaas, oude kaas, brie, eiersalade,
jam, boter, hagelslag, gebakken ei en een kopje kofﬁe of thee

7,75

SCONES
drie scones met lemon curd en clotted cream

5,95

CROISSANT
met jam en boter

4,35

BANAAN-SPELT PANCAKES
met siroop en banaan

7,50

Geserveerd met drie eieren op twee plakken brood
7,50
8,25
8,25
8,25
8,75

Naturel
Ham e/o kaas
Bacon
Rosbief
Extra: met ham, kaas en bacon

Van drie eieren op twee plakken brood
Naturel
Ham e/o kaas

7,50
8,25

Naturel
Kaas
Spek
Spek en kaas
Appel

6,95
7,95
7,95
8,50
7,75

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
ma t/m zo: 9.00 - 17.00 | vr: tot 20.00

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

4,95
5,40

Ham e/o kaas
Hawaii

Geserveerd met brood en boter
PIKANTE KIP
van kippendij, met ui, ananas en chilisaus

10,95

TONIJN
met ui, cherrytomaat, komkommer en ei

10,50

KROKANTE KIP
krokante kipstukjes met ui en chilisaus

10,95

CARPACCIO
met truffelmayonaise, parmezaan, pittenmix en zongedroogde tomaat

11,50

GEITENKAAS (warm)
met appel, cherrytomaat, honing, pittenmix en spek

10,25

Geserveerd met brood en boter
HUISGEMAAKTE TOMATENSOEP

6,00

ERWTENSOEP MET ROOKWORST
winterseizoen

6,25

CARPACCIO
met pesto, parmezaan, pittenmix, sla en zongedroogde tomaat

10.50

GEROOKTE KIPFILET
met honing-mosterdsaus, parmezaan, pittenmix, sla en zongedroogde tomaat

9,75

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
ma t/m zo: 9.00 - 17.00 | vr: tot 20.00

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

Onze broodjes kunnen indien gewenst op glutenvrij brood geserveerd worden. ( + € 1,00 )
ROSBIEF
met truffelmayonaise, parmezaan, pittenmix, sla en zongedroogde tomaat

9,95

TRIO VAN VIS
met huisgemaakte tonijnsalade, zalmsalade en een garnalenkroketje

10,50

RUNDVLEES HAMBURGER (ook vegetarisch mogelijk)
met hamburgersaus, sla, augurk, cheddar, bacon en ui

10,95

KROKANTE KIPBURGER
met hamburgersaus, sla, tomaat, ui en cheddar (bacon optioneel)

10,50

HOTDOG VAN RUND (ook vegetarisch mogelijk)
met augurk, sla, gefruite uitjes, oude kaas, mayonaise, ketchup en mosterd

9,50

TWAALFUURTJE
tomatensoep, plakken brood met kaas en kroket

8,95

CLUBSANDWICH GEZOND
met ham, kaas, sla, komkommer, tomaat, ei, ui en mayonaise

9,95

CLUBSANDWICH KIP
met gerookte kipﬁlet, bacon, tomaat, sla en aioli

9,95

GEITENKAAS (koud of warm)
met pesto, honing, pittenmix en zongedroogde tomaat

9,50

FILET AMERICAN SPECIAAL
met ei, ui en honing-mosterdsaus

7,95

CARPACCIO
met pesto, parmezaan, sla, pittenmix en zongedroogde tomaat

10,50

PIKANTE KIP
kippendij met sla, komkommer, ananas, ui en chilisaus

9,95

TUNA MELT
tonijnsalade met gesmolten cheddar

7,95

WARM VLEES SPECIAAL
met gebakken champignons, ui en pindasaus

8,95

KIPSATÉ
met pindasaus, gefruite ui, salade, kroepoek en friet

11,50

TWEE ‘OMA BOBS’ RUNDVLEES KROKETTEN
op brood met mosterd

8,50

TWEE ‘VAN DOBBEN’ KAASKROKETTEN
op brood met chilisaus

8,50

ONTBIJT • LUNCH • BORREL

OPENINGSTIJDEN KEUKEN
ma t/m zo: 9.00 - 17.00 | vr: tot 20.00

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

