LUXE BROODJES
BROODJE BRIE

Met walnoten, pittenmix, salade, rucola en honingdressing

€ 8,95

BROODJE ZALM
Met salade, rucola en roomkaas

€ 9,95

BROODJE KIPSATÉ
Met gebakken uitjes, salade en kroepoek

€ 8,95

BROODJE PARMAHAM
Met tapenade, rucola, kaas, salade en uitjes

€ 8,95

BROODJE CARPACCIO
Met rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas en pesto

€ 9,95

BROODJE GEHAKTBAL
Met gebakken uitjes, ei, salade en satésaus

€ 8,95

BROODJE TONIJNSALADE
Met salade en ei

€ 8,95

BROODJE GEZOND
Met ham, kaas, salade en ei

€ 6,95

CLUBSANDWICHES

Geserveerd met patat en mayonaise | keuze uit bruin- of witbrood

ZALM
Met roomkaas, salade, rucola, pittenmix en honingdressing

€ 11,95

MOZZARELLA
Met parmaham, salade, rucola en pittenmix

HETE KIP

Met salade en een pittige mayonaise

€ 11,95

€ 5,50

TOSTI & PANINI

Geserveerd met een frisse salade | keuze uit bruin- of witbrood

TOSTI HAM/KAAS
Met ham en kaas

€ 8,75

DUBBELE TOSTI GEITENKAAS
Met geitenkaas, tomaat, rucola, rode ui en honingdip

€ 7,95

DUBBELE TOSTI TONIJN
Met tonijn, tomaat, rucola, rode ui en honingdip

€ 7,95

DUBBELE TOSTI SPEK
Met kaas, spek, tomaat en honingdip

€ 7,95

PANINI GEROOKTE ZALM
Met gerookte zalm, mozzarella, tomaat en pesto

€ 8,95

PANINI BRIE
Met brie, walnoten, honing en rucola

€ 8,95

UITSMIJTERS

Geserveerd met een frisse salade | keuze uit bruin- of witbrood

UITSMIJTER HAM / KAAS
Met ham en kaas

€ 9,95

UITSMIJTER KAAS / SPEK
Met kaas, spek, ketchup en mayonaise

€ 9,95

UITSMIJTER PARMAHAM
Met kaas en mosterd-mayonaise

€ 9,95

GROENTE OMELET
Met pittige mayonaise

€ 10,95

PLATES
KIPSATÉ
Met kroepoek, salade, patat en mayonaise

€ 13,95

HAMBURGER
Een runderburger met kaas, gebakken uitjes, eitje, salade, patat en mayonaise

€ 11,95

GEHAKTBAL
Huisgemaakte gehaktbal met satésaus, gebakken uitjes, salade, patat en mayonaise

€ 11,95

SCHNITZEL
Met gebakken uitjes, champignons, salade, patat en mayonaise

€ 13,95

SALADES
GEITENKAAS
Met rucola, walnoot en rozijnen

€ 9,95

PITTIGE KIP
Met chili-dressing, augurk en gebakken uitjes

€ 10,95

ZALM
Met rode uien, honingmosterd-dressing en rozijnen

€ 10,95

VEGGIE
Met tomaat, courgette, paprika, wortel, komkommer, ei, slamix, uitjes en dressing

€ 9,95

SOEP
TOMATENSOEP (VEGA)
Met stokbrood en kruidenboter

€ 5,50

GROENTESOEP
Met stokbrood en kruidenboter

€ 5,50

ZALM
Met rode uien, honingmosterd-dressing en rozijnen

€ 5,50

VOOR DE KIDS
KINDERMENU PANNENKOEKEN
Twee pannenkoeken met chocoladesaus en spikkels

KINDERMENU SNACK

Een frikandel, kroket of kipnuggets. Geserveerd met patat, appelmoes en mayonaise

€ 5,95

€ 5,95

KINDERMENU KNAKWORST
Drie knakworsten, geserveerd met patat, appelmoes en mayonaise

€ 5,95

HOOFDGERECHTEN

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met patat, mayonaise en sla

KIPSATÉ
Gemarineerde kippendijfilet, geserveerd met satésaus, gebakken uitjes, atjar en kroepoek

€ 16,95

VARKENSHAAS
Een malse varkenshaas met gebakken uitjes en champignons

€ 18,50

DIAMANTHAAS
Een malse diamanthaas met gebakken uitjes en champignons

€ 20,75

SCHNITZEL “DE VERSNAPERING”
Een schnitzel van ca. 250gr. met gebakken uitjes en champignons

€ 16,50

ZALMMOOT
Op de huid gebakken zalmmoot

€ 18,95

KAASFONDUE
Traditionele kaasfondue geserveerd met brood, groente en kleine stukjes vlees / vis

€ 20,50

SALADES
GEITENKAAS
Met rucola, walnoot en rozijnen

€ 13,95

PITTIGE KIP
Met chili-dressing, augurk en gebakken uitjes

€ 15,95

ZALM
Met rode uien, honingmosterd-dressing en rozijnen

€ 15,95

CARPACCIO
Met pesto, pittenmix en Parmezaanse kaas

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen.

€ 15,95

