
LUNCHKAART - TAART - BORRELKAART

Soepen
€ 

Tomatensoep met pesto en Parmezaanse kaas 6,50
Gele paprikasoep met mascarpone en bieslook 6,50

Broodjes wit of bruin

Broodje carpaccio  12,50
Rundvlees, truffelcrème en pesto, parmezaanse kaas, pompoenpitten en pijnboompitten

Broodje geitenkaas 10,50
Lauwwarme geitenkaas met avocadosmash, zongedroogde tomaten, walnoten, 
rode ui, pompoenpitten, honing en balsamico

Broodje parmaham met brie 11,50
Parmaham, brie, basilicummayonaise, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en blauwe druiven

Broodje gerookte zalm 13,50
Gerookte zalm, krabsalade, rode ui, appelkappertjes, pompoenpitten en piccalilly-mayonaise

Salades (geserveerd met brood en boter)

Salade carpaccio 13,50
Rundvlees, truffelcrème, pesto, croutons, parmezaanse kaas, pompoenpitten en pijnboompitten,
komkommer en tomaat

Salade vis 15,00
Gerookte zalm, knoflookgamba's, krabsalade, sojabonen, blauwe druiven, croutons, 
rode ui, piccalilly-mayonaise, komkommer en tomaat

Salade geitenkaas 12,50
Lauwwarme geitenkaas met avocadosmash, feta, zongedroogde tomaten, walnoten, 
rode ui, pijnboompitten, honing, balsamico, komkommer en tomaat

Salade parmaham 13,50
Parmaham, brie, rode ui, croutons, pijnboompitten, zongedroogde tomaten, blauwe druiven,
basilicum mayonaise, komkommer en tomaat



€
Club kip 13,50
Turks brood, gegrilde kip, spek, komkommer, tomaat, eiersalade en cocktailsaus

Brood met kroketten 9,50
Wit of bruin brood, 2 rundvleeskroketten, mosterd en roomboter

Uitsmijter ham, kaas of spek 8,50
Wit of bruin brood, 3 gebakken eieren, ham, kaas of spek

Boerenuitsmijter of omelet 11,50
Wit of bruin brood, champignons, paprika, ui, spek, ham, kaas en 3 gebakken eieren

Uitsmijter carpaccio 13,50
Wit/bruin brood, 3 gebakken eieren, truffelcrème en pesto, pijnboompitten en parmezaanse kaas

Tosti 6,50
Wit of bruin brood met ham en kaas

Tosti Hawaï 6,50
Wit of bruin brood met ham, kaas en ananas

American Burger 13,50
Rundvlees, cheddar kaas, tomaat, augurk, ui, pittige cocktailsaus, friet en mayonaise

Truffelburger 13,50
Rundvlees, zongedroogde tomaten, parmezaanse kaas, truffelcrème, rucola en friet

Kipburger 13,50
Gemarineerde kipfilet, cheddar kaas, tomaat, ui, augurk, honingmosterd mayonaise en friet

Taart
Appeltaart warm of koud met slagroom 4,00
Nougatine ijstaart met slagroom 4,00

Borrelkaart
Bitterballen (10 rundvleesbitterballen met mosterd) 7,00
Bittergarnituur (10 gemengde snacks met mayonaise en curry) 8,00
Nacho's (met salsa saus, avocadosmash, kaassaus, lente-ui, crème fraiche en chorizo) 8,50
Breekbrood (brood met huisgemaakte salades) 7,50
Plankje gezellig (jonge kaas, salami, olijven, dipstokjes en aioli) 8,00
Plankje extra gezellig (brie, toastjes, fuet, olijven, dipstokjes en aioli) 9,50


