Menukaart
Clubs: : [gemaakt van wit brood ]
Clubsandwich kip

9.50

Kip | komkommer | tomaat | sla | chilisaus | nacho’s |cajun mayo

Clubsandwich ei

9.50

Ei | kaas | komkommer | tomaat | sla | nacho’s | chilisaus

Clubsandwich vis

11.50

Tonijnsalade |zalm |kruidenkaas| gemengde sla |komkommer | tomaat| nacho’s | honing mosterd

Specialiteiten:
Broodje carpaccio
Rustiek wit broodje ||carpaccio |pijnboompitten |truffelmayonaise | rucola

9.50
| tomaat

Warm broodje Mexico

8.50

Wit stokbroodje | Cajun mayonaise| gemarineerde kipfilet | chilisaus

Warm broodje Mexico speciaal

9.50

Wit stokbroodje | Cajun mayonaise| gemarineerde kipfilet | chilisaus |nacho’s|kaas

Broodje ongezond

9.50

Brioche broodje | Kip shoarma |andalouse saus |champignons | ui

Wrap krokante kip

8.50

Krokante kip | gemengde sla | tomaat | komkommer | caesar dressing |gebakken uitjes

Warm broodje Frankrijk

8.50

Wit stokbroodje | Brie |walnoot |honing | rucola

Broodje 5 G

9.50

Geiten kaas | Graan |Gepekelde bietjes | Gember |Groene salade

Maaltijdsalade’s: [brood met kruidenboter bij de krokante kip, carpaccio en vis ]

Salade krokante kip

12.50

Krokante kip | gemengde sla | tomaat | komkommer |caesar dressing|gebakken uitjes

Salade carpaccio

12.50

Carpaccio | rucola | truffelmayonaise | pijnboompitten | tomaat |gemengde sla

Salade vis

13.50

Tonijnsalade |zalm| gemengde sla | tomaat | komkommer | honing mosterd|gebakken uitjes

Salade geitenkaas

12.50

Geitenkaas| rode biet | sla |walnoten |honing |yoghurt dressing |vruchtenstokje met jam

12-uurtjes:[ bruine boterhammen ]
Traditioneel

12.50

Boterham met ham en kaas | gebakken ei | kroket | soepje | garnituur

Carpaccio

13.50

Boterham met carpaccio | gebakken ei | kroket | soepje | garnituur

Zalm

13.50

Boterham met kruidenkaas en zalm | gebakken ei | kroket | soepje | garnituur

Kip

13.50

Boterham Mexico | gebakken ei | chicken tenders | soepje | garnituur

Brabant

13.50

Boterham met worst en mosterd | gebakken ei | worstenbroodje | soepje | garnituur

Vegan

13.50

Boterham met twee apiosnacks | heksenkaas | pittig saucijs | soepje | garnituur

Uitsmijter/omelet:[3 eieren | wit of bruin brood ]
Uitsmijter/omelet ham kaas

9.50

Uitsmijter/omelet kaas

9.50

Uitsmijter/omelet ham

9.50

Boeren omelet gebakken groenten |ham |kaas

9.50

Soep: [brood met kruidenboter]
Soep van de dag

7.50

Met of zonder kruidenkaas

Zoet:
Wentelteefjes

7.50

Van suikerbrood met vanille ijs en slagroom

Wafel

7.50

Met warme kersen, vanille ijs en slagroom

Broodjes schaal:
Vanaf 4 personen
Schaal met verschillende broodjes(uit onze bakkerij) en beleg. Laat je verrassen !!!
Normaal: 2 luxe broodjes per persoon
Deluxe:

: 2 luxe broodjes per personen en een snack uit de bakkerij

7.50
8.75

