BROODJES
e / bruine pistolets / landbrood / waldkorn (+1,25)
6,50
Gezond
Met ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt eitje & Farmersalade
4,25
Kaas
Met jonge of oude kaas & gemengde salade
4,25
Ham
Met beenham & gemengde salade
5,50
Filet Americain
Met huisgemaakte ﬁlet americain, gesnipperde rode ui,
kappertjes & gemengde salade
Gerookte zalm
Huisgerookte zalm geserveerd met rode ui, kappertjes,
7,95
augurk & mosterd dillesaus
7,50
Warme beenham
Met warme beenham, honing mosterdsaus & gebakken cashewnootjes
7,50
Brie of Geitenkaas
neerd met honing, cashewnoten
& zongedroogde tomaat
6,50
Hawaii
Belegd met ham, kaas, ananas en pesto
7,00
Cowboyvlees
Met huisgemaakte cowboyvlees, gebakken uien & joppiesaus
7,50
Warm vlees
Met langzaam gegaarde en gemarineerde varkensprocureur,
satésaus & gebakken uitjes

CLUBSANDWICHES

PANNENKOEKEN

SOEP

9,00
Gerookte zalm
belegd met gerookte zalm,
b
Gegrild landbrood
gemengde salade, komkommer, zongedroogde tomaat,
roomkaas en gemarineerde rode ui
llachips en guacamole
Gerookte kippendij
Gegrild landbrood belegd met huisgerookte kippendij,
gemengde salade, komkommer, zongedroogde tomaat,
roomkaas en krokant gebakken spek
llachips en guacamole

Heerlijke pannenkoek 5,50
Kies je favoriete topping,
combineren mag!
Beenham,Kaas, salami 1,00

5,50
Mosterdsoep
Huisgemaakt met
uitgebakken spekjes & bosui
5,50
Tomatensoep
Huisgemaakt met
groenten & gehaktballetjes

TOSTI’S
4,00
Kaas
Met jonge of oude kaas geserveerd met ketchup of mayonaise
4,50
Ham / Kaas
Met beenham & kaas geserveerd met ketchup of mayonaise
4,75
Salami, tomaat, mozzarella & pesto & basilicummayonaise
4,75
Turks brood met knoﬂookolie, kaas & turkse worst
Geserveerd met mayonaise of curry
5,00
Croque Madam
met ham & kaas,
geserveerd met een gebakken eitje on top

Landbrood belegd met kaas,
ham en een gebakken ei en
een heerlijke groente- of rundvleeskroket 8,95
+ Soepje naar keuze is 2,50

ONS BALLEN MENU

en: 2 plakken brood en 3 eieren

6,00

6,25
Huisgemaakte gehaktbal
Huisgemaakte boerenbal met champignons,
6,75
spek, ui en room
Standaard geserveerd met brood en saus naar keuze
+2,00
of ga voor friet

Kies je favoriete topping, combineren mag!
Kaas, Beenham, Spek, Salami
1,50
Gerookte zalm
0,50
Ui, champignon, paprika

PLATESERVICE

Rolade
Huisgemaakte rolade, geserveerd met friet,
14,50
rauwkost en zigeunersaus
14,50
Schnitzel
in roomboter gebakken schnitzel met gemengde salade
frites & champignon roomsaus
13,50
Saté
Van de kippendij,
geserveerd met frites, gemengde salade, satésaus & kroepoek

KROKETTEN
6,50
Rundvleeskroketten
met brood & mosterd of friet (2,00 extra)

BURGERMENU
urger naturel
broodje
Burger van 225 gram op een ambachtelijk gebakken b
8,50
geserveerd met bbq saus & augurk
urger cheese
Burger van 225 gram op een ambachtelijk gebakken broodje,
8,75
met gesmolten kaas, bbq saus & augurk
urger cheese bacon
Burger van 225 gram op een ambachtelijk gebakken broodje,
9,25
met gesmolten kaas, crispy bacon, bbq saus & augurk

WRAPS

1,00

Wij serveren lunch tot 17.00 uur

Gebakken ei, Spek,
Gerookte zalm 1,25
Champignons, Paprika, ui. 0,50

Groentekroketten
6,50
met brood & mosterd of friet (2,00 extra)

12 uurtje

EN
UITSMIJTERS & OMELETTEN

8,50

Wraps

8,50

llawrap, gevuld met gemengde salade,
komkommer, tomaat, roomkaas
Daarbij naar keuze gerookte zalm, gerookte kippendij

Wij serveren lunch tot 17.00 ruu

Wij serveren lunch tot 17.00 uur

SALADES

KOFFIE/THEE/WARME DRANKEN

Ceaser salade
13,50
Gemengde salade met huisgerookte kippendij, gekookt ei,
parmezaanse kaas, komkommer, tomaat & ceaser dressing
Salade olifant
14,50
Gemengde salade met gebakken biefstukpuntjes, paksoy, paprika,
rode ui, bamboereepjes, bosui, rode peper, sesam & koriander.
Salade zalm 14,50
Gemengde salade met gerookte zalm,
mosterd dillesaus, rode ui & kappertjes
Salade carpaccio
14,50
Gemengde salade met tomaat, komkommer, olijven, pesto,
parmezaanse kaas & dun gesneden rundvlees
Salade geitenkaas
12,50
Frisse salade met lauw-warme geitenkaas met tomaat, komkommer
zongedroogde tomaat, mozzarella en olijven

WAFELS
Ouderwets lekkere suikerwafel
2,75
Kies je favoriete topping, combineren mag!
Slagroom, gele room, kersen
0,25
Oreo chocolade, stroopwafel karamel, banaan/chocola, nutella 0,50
Vers fruit van het seizoen
1,00

DRANKEN
Coca Cola (regular, / Zero)
2,40
Coca Cola 0.33 (regular, / Zero)
3,95
Fanta Orange / Cassis
2,40
Sprite
2,40
Chaufontaine ( rood / blauw)
2,40
Finley Tonic
2,40
Finley
er lemon
2,40
Finley Ginger Ale
2,40
Finley Mojito (non alcohol)
3,00
Finley Bloedsinaasappel (alcoholvrije spritz)
3,00
Fuze Tea Green tea
2,40
Fuze Tea Sparkling
2,40
Fuze Tea Peach
2,40
Fuze Tea Mango
2,40
Rivella
2,40
Crystal Clear
2,40
Appelaere Appelsap
2,65
Minute maid Jus d’ Orange
2,40
Dubbelfris Appel/Perzik
2,40
Verse jus d’ Orange
3,50
/ Chocomelk
2,50
Melk / Karnemelk
2,00
Wij serveren lunch tot 17.00 uur

e

2,10
e (dubbel)
e met slagroom

4,20
2,50
e
0,45
elnoot/chocolade/karamel

o/honing/v
Cappuccino
2,55
Espresso
2,10
e Macchiato
3,50
Thee, diverse smaken
2,10
hee

3,20

Honing 0,60
Warme melk
2,10
Warme chocolademelk
2,65
Warme chocolademelk met slagroom
2,95
Warme chocolademelk met Rum
5,25
Warme chocolademelk met Malibu
5,25

KOFFIE sPECIAAL
ee
5,25
e met chocolademelk en slagroom
ee
6,95
e met whiskey, rietsuiker en slagroom
ee
6,95
e met cognac, rietsuiker en slagroom
ee
6,95
o, rietsuiker en slagroom
ee
6,95
e met licor 43, rietsuiker en slagroom
ee Olifant
6,95
e met kaluha, rietsuiker, chocoladesiroop en slagroom
e
6,95
e met advocaat, rietsuiker en slagroom
e
6,95
e met Berenburg, rietsuiker en slagroom

VOOR BIJ DE KOFFIE
Appeltaart
3,20
Kwarktaart
3,20
Cheesecake
(homemade) 3,50
Arretjescake
2,50
Apfelstrudel met vanillesaus & slagroom
4,50
Apfelstrudel met vanillesaus, slagroom & bol ijs
Saucijzenbroodje
2,75

Wij serveren lunch tot 17.00 uur

5,50

LUNCH

KAART

