
Zacht bolletje 4.95
naar keuze met 
ham, kaas, salami, kipfilet, jam of nutella

   + limonade

Tosti ham/kaas 4.95
met bakje saus

   + limonade

DIVERSE BROODJES
 zacht pistolet kampioentje,
 bolletje wit of ciabatta of
  bruin italiaanse bol

KAAS  3.05 3.45 3.85

OUDE KAAS 3.15 3.55 3.95 

ACHTERHAM 3.15 3.55 3.95

SALAMI 3.15 3.55 3.95

KIPFILET  3.15 3.55 3.95

PLAKJES EI 3.15 3.55 3.95

FILET AMERICAIN 4.45 4.85 5.25

ROOMKAAS 4.45 4.85 5.45

BRIE 4.85 5.05 5.55

EIERSALADE 4.45 4.85 5.25

KIPKERRIE 4.45 4.85 5.25

TONIJNSALADE  4.85 5.05 5.55

VOOR DE 

KIDS
˜ MENUKAART ˜

Laat je verrassen door een heerlijke

Wij serveren uit eigen bakkerij 
verschillende lekkernijen 

(zoet & hartig)
Onder andere:
• scones met jam en cream
• gebak
• eigengemaakte bonbons of truffels
• cake
• slagroom
• hartig belegde broodjes
• saucijsjes
• etc

Inclusief potje thee        € 19.50 p.p.
Graag minimaal 1 dag van tevoren reserveren.

*** HIGH TEA ***

DRANKEN WARM DRANKEN KOUD

Thee/koffie 2,75 (karne)melk 2,75
Cappuccino 2,95 Cola, jus d’orange 2,75
Koffie verkeerd 2,95 Sinas, ice-tea, spa 2,75
Espresso 2,75 Chocomelk, fristi 2,75
Latte macchiato 3,25 Appelsap, sprite 2,75
   Verse jus d’orange 3,25



BURGERS... EN ZO
Broodje Hamburger 7.50
Wit bolletje met 100% rundvlees hamburger, 
gebakken uiringen, rauwkost en 
twee bakjes saus

 
Cheeseburger 7.95
Wit bolletje met 100% rundvlees hamburger, 
gebakken uiringen, kaas, rauwkost en sausjes

Cheese/ananasburger 7.95
Wit bolletje met 100% rundvlees hamburger,
gebakken uiringen, kaas, ananas, rauwkost 
en sausjes

Twaalf uurtje 7.50
Twee ambachtelijke kroketten
met ons eigen heerlijke witbrood, 
rauwkost, mayonaise en mosterdsaus

Broodje bal 7.95
Heerlijke gehaktbal in jus met 
een wit bolletje, rauwkost en sausjes

Burger speciaal 7.95
Wit bolletje met 100% rundvlees hamburger,
kaas, uiringen, gebakken ei, rauwkost 
en sausjes

BELEGDE BROODJES

gegrilde franse tosti   5.25
Provencaals gekruid broodje belegd met 
kruidenboter, kaas, salami, tomaat en ui

broodje gezond   5.25
pistolet belegd met rauwkost, kaas
achterham, tomaat, komkommer en ei

kampioentje    5.25
meergranenbroodje belegd met
oude kaas, salami, plakjes augurk

ciabatta roomkaas   5.45
ciabattabroodje belegd met achterham, 
roomkaas en bieslook

italiaanse bol    5.75
krokante superbol belegd met 
achterham, kaas, salami, paprika en kruiden

broodje filet americain  5.25
kampioentje met filet americain,
eitje, uitje, zout en peper

italiaanse bol gerookte zalm 8.50
belegd met roomkaas, sla, gerookte zalm, 
rode ui, kappertjes en dressing

tosti ham/kaas   5.25 
tosti met achterham en kaas,
rauwkost, dressing en bakje saus

˜ LUNCHKAART ˜
Tosti Madame    7.95
tosti ham/kaas met twee gebakken 
eieren, rauwkost en een bakje saus

Tosti brie    6.95
tosti brie, met rauwkost, cashewnoten  
en een bakje honing-mosterd saus

Boerenomelet   7.95
goed gevulde omelet met twee sneetjes 
brood, (wit, bruin of meergranen)

Broodje warm vlees   7.95
pistoletje met warm gemarineerd vlees, 
saus, rucola sla, en komkommer 

Uitsmijter ham/kaas   7.95
drie gebakken eieren, ham en kaas op 
twee sneetjes brood (wit, bruin of 
meergranen)

Tosti Hawaï    6.75
Tosti ham/kaas/ananas, rauwkost 
en bakje saus

Broodje Carpaccio   8.50
Ciabattabroodje belegd met pesto, 
rucola sla, carpaccio, rode ui, 
kaasflakes, pijnboompitjes

BROODJE WARME GEITENKAAS 7.95
met warme geitenkaas, spek, rucola
en pijnboompitjes

BROODJE WARM gegrilde kipfilet 7.95
met shoarmakruiden, huisgemaakte 
knoflooksaus en rauwkost


