SMAAKVOLLE BROODJES

SOEPEN

104 Ben d’r vol van
Gerookte kip | bacon | sla | tomaat | 1000 Island dressing | foccacia

105 Hoopvol
Carpaccio | truffel | rucola | parmezaan | pitjes | brood

106 Kiepvol
Gebakken kip | groenten | ketjap | chili | taugé | brood

107 Mondvol
Warme brie | walnoten | honing-truffel dressing | appelcompote | Italiaanse bol

108 Smaakvol
Gerookte zalm | kappertjes
sla | mosterd-dille saus | Italiaanse bol

Gebakken rundvlees | teriyaki | groenten | sesam | taugé | brood

Ei | ham | kaas | tomatensoepje | kroket | brood

111 Vangstvol
Tonijn | ei | kappertjes | ui | augurk | brood

112 Broodje van de maand
Kijk op de wisselkaart voor het broodje van de maand

101 Bospaddenstoelen

5,50

8,75

102 Tomaat

5,50

9,50

103 Soep van de maand

5,50

8,75

8,75

109 Stijlvol
110 Tijdvol

8,75

Spek | cheddar | sla | tomaat | burgersaus | brioche | friet

114 Kipsaté
Satésaus | javaantjes | atjar | cassave | brood of frietjes

115 2 Kroketten
Rundvlees of bospaddenstoelen kroket | mosterd | brood

116 Uitsmijter
3 eieren | brood | keuze uit ham, kaas of spek

118 Kinderboterham
Gezond of zoet

119 Pannenkoek
Keuze uit naturel, kaas, appel of spek

120 Soep
Een klein kopje tomatensoep

Kijk op de wisselkaart voor de soep van de maand

SALADES
Taugé | soja vinaigrette

9,50

123 Carpaccio
Truffel | rucola | parmezaan | pitjes

8,75

124 Geitenkaas
Honing-truffel dressing | walnoten

8,75

125 Vis
Gerookte zalm | gamba’s | ansjovis | frisse kruidendressing

8,75

15,00
15,50
8,50
8,50

12,00
12,50
11,50
12,50

Onze soepen en salades worden
geserveerd met brood en kruidenboter.

TOSTI’S (WIT OF BRUIN BROOD)
126 Klassiek
Ham | kaas of alleen kaas

127 Hawaii
Ham | kaas | ananas

128 Zalm
Gerookte zalm | brie | ui

4,50
4,75
6,00

LEKKERNIJEN

KINDERGERECHTEN
117 Kroket of frikandel met snee brood

Pomodori | crème fraîche | kruiden

122 Buikspek

WARME GERECHTEN
113 Hamburger (200 gr)

Bospaddenstoelen | truffel | bosui | room

129 Appeltaart
Appel | kaneel | rozijnen

4,75
4,25
6,50
3,50

130 Monchoutaart
Bastogne | monchou | kersen

131 Gebak van de maand
Kijk op de wisselkaart voor het gebak van de maand

3,75
3,75
3,75

132 Brownie

3,75

133 Slagroom

0,50

Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens allergisch voor?
Raadpleeg één van onze medewerkers!

