
 

  
 
 

Luxe broodjes: 

Wit, bruin of Waldkorn 

 

- Brie, walnoot, salade en honingmosterd      €8,95 
- Zalm, Salade en roomkaas           €9,95 
- Parmaham, pesto, salade en kaas          €8,95 
- Rundercarpaccio, salade, pitten en kaas       €9,95  
   Keuze uit pesto of truffeldressing 

- Tonijnsalade, ei, salade en honingmosterd  €8,95 
- Kipsaté , uitjes, salade en kroepoek               €9,95 
- Gehaktbal, salade, ui en satésaus          €9.95 
- Gezond, ham/kaas, salade en ei          €8,95 
- Geitenkaas, salade, walnoot en honing         €8,95 
- Mozzarella, pesto, tomaat en salade          €8,95 
- 5 van dobben bitterballen met mosterd       €8,95 

 

 

 

     Salades: 

 

- Carpaccio, met oa pittenmix en rucola         €11,95 
- Geitenkaas, met oa rozijnen en walnoot     €10,95 
- Tonijn, met oa rozijnen en ei          €10,95 
- Zalm, met oa rode ui en rucola         €11,95 
- Hete kip, met oa kroepoek en ei         €11,95 
- Veggie, met gebakken groentes         €10,95 

 
 

Wraps Tosti’s Panini’s 

Carpaccio                     €8,95 
Geitenkaas              €7,95 
Veggie                      €7,95 
Gezond                     €7,95 
Tonijn                       €7,95 
Zalm                                      €7,95      

Ham of Kaas of salami      €3,50 
Ham/Kaas of salami          €3,50 
Toscane                               €8,95 
Zalm                                     €8,95 
Geitenkaas                          €8,95 
Mozzarella                          €8,95 
Tonijn                                   €8,95 
Parmaham                          €8,95  
  keuze uit wit of bruin brood 

Zalm/mozzarella                €9,95 
Brie                                       €8,95 
Tonijn/kaas                         €9,95 
Mozzarella/pesto              €8,95 
Geitenkaas                          €8,95 
Carpaccio                            €9,95 

  

           Soepen:  

      geserveerd met een kruidenbroodje 

 

Groentesoep – Tomatensoep – Goulashsoep  
  Vraag ook eens naar de soep van de dag! 
                                  €5,50 



 

 ClubSandwiches: 
          Geserveerd met frites & mayonaise 

 
- Zalm, met oa kruidenkaas                       €12,95 
- Parmaham/Mozzarella, met pesto        €11,95 
- Hete kip, met oa pittige mayo                €12,95 
- Geitenkaas, met oa honingmosterd      €11,95 
- Brie, met oa walnoot                                €11,95 
 
 
                keuze uit wit of bruin brood 
 
 
 

Uitsmijters:          Chefs Specials: 

 

 

De Versnapering: Tomaat, ham/kaas,                            Loempia “de versnapering”           €8,95                                                         
Champignons en ui. Pittige mayo          €11,95             Truffelburger met bacon            €9,95                
                                                                                               2 kroketten op brood                     €7,95 
Naturel      €9,00               Hamburger  “De Versnapering”   €9,95             
Ham of kaas of spek                                  €9,95               met friet en mayonaise: +€3,75 
Ham/kaas of kaas/spek      €9,95    
Parmaham/kaas      €10,95             Plate Schnitzel                                 €13,95 
Groenteomelet      €11,95             Plate gehaktbal                         €11,95 
                                                                                               Plate Kipsaté met atjar            €13,95 
             Keuze uit wit of bruin brood                               geserveerd met frites en salade 
                                                                                                
 
 
 

Vegetarisch: 

 

- Plate Broodje vega burger     €13,95 
- Salade Falafel                           €10,95 
- Plate Vega Schnitzel met ui   €13,95 
- Salade vega kip                        €10,95 
 

                                             Voor de kids: 

                           - Zalmmootje met frites, mayonaise en appelmoes.   €9,95 
                           - Kipsaté met frites, mayonaise en appelmoes.           €8,95 
                           - 2 pannenkoekjes met chocosaus en spikkels.            €5,00 
                           - Frites, mayonaise en appelmoes met keuze uit:        €7,25 
                             frikandel, Kroket, knakworst, kipnuggets of bitterballen.  


