MENU – tot 16.00
ONTBIJTSUGGESTIES

SANDWICHES – op molenaarsbrood
CROQUE MONSIEUR

EGGS BENEDICT (op toast van dik gesneden molenaarsbrood)
2 gepocheerde eieren met ham of bacon, en hollandaise saus

9

9

KALFSKROKETTEN (Holtkamp)

EGGS ROYALE (op toast van dik gesneden molenaarsbrood)
2 gepocheerde eieren met zalm, spinazie en hollandaise saus

Ham, kaas en mornay saus

11

2 kalfskrokeKen en mosterd

8,5

GARNALENKROKETTEN (Holtkamp)

GRANOLA
Met vers fruit en volle Griekse yoghurt

8

2 garnalenkrokeKen en citroenmayonaise

10,5

KAASKROKKETTEN

WAFELS
Met vers fruit en mascarpone

8

2 kaaskrokeKen en mosterd

SANDWICHES – op scrochiarella brood

SALADES (geserveerd met brood en boter)

KIP AVOCADO

CEASAR KIP SALADE

Kippendij, avocado, tomaatjes, rucola, parmezaanse kaas

9

Kippendij, bacon, croutons, gepocheerd ei, romaine sla en

8,5

12,5

parmezaanse kaas
GEITENKAAS BIETEN SALADE

en mosterdmayonaise
ZALM
HUMMUS AVOCADO

9,5 Geitenkaas, rode biet, spinazie, rucola en zoete aardappelchips
PROSCIUTTO DI PARMA & BUFFELMOZZARELLA

Hummus, avocado, rucola, rode biet, gekookt ei en pijnboompitjes

8,5

Zalm, komkommer, granny smith appel en wasabimayonaise

ProsciuKo di Parma, buﬀelmozzarella, avocado, tomaatjes,

11,5
16

pijnboompiKen, gemengde sla en balsamico crème

STEAK SANDWICH
BaveKe, compote van bacon en ui, gruyere en zwarte knoﬂooksaus

12

BURRATA
Met tomaatjes, huisgemaakte pesto, pijnboompiKen en basilicum 12

PROSCIUTTO DI PARMA & BUFFELMOZZARELLA
ProsciuoKo di parma, buﬀelmozzarella, avocado, mesclun sla

10

pijnboompiKen en balsamico crème

SOEP
Wortel-gembersoep met feta en munt

7

BAR MENU – vanaf 16.00
FINGERFOOD

FLAMMKUCHEN

Kaasstengels (6 stuks)
BiKerballen (Holtkamp, 6 stuks)

5,5
6,5
8,5

Spek, ui, gruyere, rucola en peterselie
GEITENKAAS

9,5

GarnalenbiKerballen (Holtkamp, 6 stuks)
Vlammetjes (6 stuks)

5,5

Geitenkaas, spinazie, rode ui en pijnboompiKen

10,5

Olijven

3,5

ZALM

Friet
Zoete aardappelfriet

4
4,5

Zalm, rode ui, kappertjes en rucola

Brood met hummus (+ dip van beurre noiseKe € 2)

4,5

ProsciuKo di parma, mozzarella, rucola, pijnboompiKen

Brood met dip van beurre noiseKe (+ hummus € 2)

4,5

en balsamico crème

BORRELPLANKEN

SPECIALS (geserveerd met brood en boter)
11,5 SOEP
11 Wortel-gembersoep met feta en munt
15 BURRATA

Toast met zalm, kappertjes en citroenmayonaise
Manchego, amandelen, olijven en vijgenbrood
Selecke van diverse charcuterie en kazen, olijven en vijgenbrood

KLASSIEK

11,5

PROSCIUTTO DI PARMA & MOZZARELLA
12,5

7

Met tomaatjes, huisgemaakte pesto, pijnboompiKen en basilicum 12
Hee# u een allergie? Laat het ons weten, we informeren u graag.

