
BROODJES 
(12.00- 18.00 uur) 

Wit of bruin boerenbrood
1. Stokbroodje satékip met rode ui, tauge, cashewnoot en satesaus €   9,50
2. Drie minibroodjes: Garnalen, zalm, paling €   9,50 
3. Club sandwich: Kip, ijsbergsla, bacon, tomaat, eiersalade, kappertjes

en knoflookmayonaise € 12,50 
4. Sandwich mozzarella, rucola, tomaat, basilicum, avocado  en mayonaise  €   8,50
5. Broodje Carpaccio met Parmezaanse kaas en rucola € 10,50 
6. Panini ham/kaas €   5,95 
7. Panini pollo: Gerookte kip, mozzarella met pesto en tomaat €   7,50
8. Broodje warme geitenkaas met krokante bacon, pijnboompit en appel   €   8,50
9. Twee ambachtelijke rundvleeskroketten op brood met mosterd  €   6,75 
10. Uitsmijter ham of kaas        vanaf  €   7,95 
11. Boerenomelet  €   9,95
12. Sandwich met warme beenham en mosterd-honingsaus  €   8,50 
13. Sandwich met tonijnsalade, mayonaise, rode ui, olijven en paprika  €   8,50 
14. Flammkuchen specialiteit uit de Elzas;traditioneel met spek en ui

of  ‘Caprese’ met tomaat, mozzerella & rucola
of Americana (ham, salami, chorizo, kaas, tomatensaus) € 12,50

15. 12 uurtje; soep, 1 broodje kroket, 1 broodje uitsmijter ham/kaas
en toast met zalm € 13,50 

PANNENKOEKEN 
(12.00- 18.00 uur)

16. Naturel met suiker of stroop € 5,50
17. Appel € 6,50
18. Ham of spek of kaas € 7,50

Heeft u een allergie? Meldt het ons a.u.b.

TAPAS (vanaf twee personen)

Patatje zuurvlees  €    9,50
Gamba’s in hete olie  €    9,50 
Gebakken inktvisringen  €    5,50 
Cajun kipfingers met aioli   €    7,50 
Noedels met ossenhaas  €    9,50
Satekip met ui, tauge, cashewnoot, satesaus   €    9,50
Salami, Chorizo, Manchego   €    9,50
In kruidenboter gebakken champignons met toast    €    8,50
Spiesjes met mozzarella en tomaat ( 6 stuks)   €    6,50
Brood met kruidenboter   €    3,95
Combinatie van onze tapas (vanaf 2 personen, prijs p.p.)  €  19,50

FINGERFOODS  

Warme nacho's met kaas, crème fraîche en sweet chili  €    6,50
Portie ambachtelijke bitterballen (8 stuks)   €    7,50 
Portie Edammerkaas   €    7,50 
Kaasstengels (8 stuks)   €    7,50 
Vlammetjes (8 stuks)   €    7,50 
Garnalenkroketjes met cocktailsaus (6 stuks)   €    9,50
Portie koud gemengd  (16 stuks)   €  10,50 
Portie warm/koud (16 stuks)   €  10,50 
Portie warm gemengd (16 stuks)   €  10,50




