Broodjes
Al onze broodjes zijn te bestellen op wit stokbrood, een italiaanse
bol, bruine meergranentriangel of toscaans bruin brood
Gezond

5,75

Traditioneel

6,75

Carpaccio

9,00

Kalfsvlees

9,00

Pulled pork

8,75

Tonijnsalade

8,75

Gerookte zalm

9,00

Brie (uit de oven)

7,50

Geitenkaas (uit de oven)

6,75

jonge kaas | achterham | ei | komkommer | tomaat | cocktailsaus
oude kaas | achterham | gebakken ei | komkommer | tomaat |
bieslookmayonaise
oude kaas | pijnboompitjes | zongedroogde tomaat | rucola |
pesto (als salade +2,5)
kappertjes | zongedroogde tomaat | radijs | taugé | bieslookmayonaise (als salade +2,5)
langzaam gegaard varkensvlees | rode ui | teriyakisaus
rode ui | kappertjes | tonijnmayonaise (als salade +2,5)
rode ui | bieslookmayonaise (als salade +2,5)
walnoten | appelstroop (als salade +2,5)
pesto | pijnboompitjes | zongedroogde tomaat | honingvinaigrette

Salades

Soepen

Veel van onze broodjes zijn ook als salade te bestellen!

Tomatensoep

5,75

Wildbouillon

5,75

Bisque d’Homard

8,25

Geitenkaas

geitenkaas omwikkeld met katenspek | walnoten | appelstroop

Ceasar

little gem | ansjovisdressing | gerookte kip | bacon

10,25
10,25

room | kervel

bospaddestoelen
licht gebonden kreeftensoep | zeevruchten | knoflookcroutons

Warme gerechten
Kipsaté

keuze uit: friet of brood | satésaus | gebakken ui | kroepoek |
atjar tjampoer

Cheeseburger

oude kaas | tomaat | sla | hamburgersaus | friet

Gamba’s

pittige knoflooksaus | brood

Twee ‘Bourgondiër’ kroketten

keuze uit: friet of brood (één kroket: 4,00)

Twaalf uurtje

soep naar keuze | één boterham met ham en kaas | één
boterham met kroket | koffie, thee, melk of karnemelk

11,50

Bij al onze tosti’s kunt u kiezen uit wit of bruin brood
10,75
11,50
7,50
10,95

Bij al onze eiergerechten kunt u kiezen uit wit of bruin brood

3,50

Tomaat & mozzarella

5,75

Serranoham

5,75

Hawaii

4,25

pesto | basilicum

oude kaas | truffelmayonaise
ham | kaas | ananas

Appeltaart

2,75

Taart van de week

3,25

vraag het gerust aan een van onze medewerkers!

Uitsmijter

7,25

Boeren omelet

7,25

Omelet zalm

8,75

Omelet kaas - tomaat

7,25

spek | ui | paprika | champignons

Ham & kaas

Zoetigheden

Eiergerechten

Keuze uit: ham, kaas en/of spek

Tosti’s

