TOMATENSOEP

6.00

Kaas, room en gehakt

MOSTERDSOEP (OOK

MOGELIJK)

Bosui en crumble van droge worst

6.00

SOEP VAN DE DAG

6.00

BROODPLANKJE

6.00

Vraag één van onze medewerkers
Diverse soorten brood met kruidenboter en huisgemaakte aïoli

BROODJ E S
GEZOND (OOK

MOGELIJK)

Sla, ham, kaas, basilicumcrème, tomaat, komkommer,
augurk en ei

6.50

BRIE

7.00

BEENHAM

7.00

GEROOKTE ZALM

7.50

OSSENWORST

7.50

Sla, basilicum crème, walnoot en honing
Sla, gestoofde sjalotten en honingmosterdsaus
Sla, gemarineerde zilveruitjes, gedroogde kappertjes
en honingmosterdsaus
Sla, gemarineerde zilveruitjes en sjalottenmayonaise
Keuze uit een verse rustieke witte of bruine piccolo

TOSTI

(OOK

MOGELIJK)

Ham en/of kaas en curry

TOSTI DELUXE (OOK

MOGELIJK)

Tomaat, ui, ossenworst en/of kaas

4.50
6.50

TWEE RUNDVLEESKROKETTEN

7.00

UITSMIJTER

ham en/of kaas

7.00

UITSMIJTER

ham, kaas, spek

8.00

HUISGEMAAKTE CARPACCIO

9.75

Grove mosterd of mayonaise

Gemengde sla met carpaccio, pittenmix, gemarineerde
zilveruitjes, cherrytomaatjes, crème van oude kaas
en sjalottenmayonaise
Keuze uit vers wit of bruin molenaarsbrood

LUNCH

S OEP

13.50

SALADE CARPACCIO

13.50

SALADE GAMBA

13.50

Gemengde salade met geitenkaas, couscous,
gemarineerde bietjes en perenvinaigrette
Gemengde salade met carpaccio, pittenmix, gemarineerde
zilveruitjes, cherrytomaatjes, crème van oude kaas en
sjalottenmayonaise
Lauwwarm gemengde salade met in knoflook gebakken
gamba’s, taugé, peultjes en Thaise mangovinaigrette

SALADES

SALADE GEITENKAAS BIET

Alle salades worden geserveerd met
gemarineerd en geroosterd brood.

7.75

BROODJE SPARERIB

8.75

Briochebroodje hotdog met zoet zure groenten,
gebakken uitjes en mosterd-mayonaise
Pitabroodje, sla, gemarineerde sparerib
en eigentijdse spareribsaus

BOALSERTER KWARTIERTJE
Broodje kroket, broodje zalm
en een soep naar keuze

9.75
sp ec ia lit eit

VEERHUYSBURGER

Rustieke bun met ham, kaas, bacon, komkommer,
tomaat, augurk, mayonaise, curry en ui

9.75
met friet

+2.50

14.00

SCHNITZEL

14.00

SPIES VAN GEMARINEERDE KIP

14.50

BEEF STROGANOFF

15.00

LANGZAAM GEGAARDE SNOEKBAARS

14.50

Geserveerd met champignonroomsaus
Met satésaus, gebakken uitjes en kroepoek
Gebakken ossenhaaspuntjes met groenten in stroganoff saus

Met een overheerlijke salsa van tomaat, ui, doperwt
en kerrie-olie
De plates worden geserveerd met verse friet,
gemengde salade en Brander mayonaise.

PLATES

INDISCHE CURRY

met o.a. linzen en seizoensgroenten,
geserveerd met naanbrood en zoetzuur

SPECIALS

BROODJE HOTDOG

