voorgerechten, salades,
lunchgerechten
VOORGERECHTEN

SALADES

Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter

Caesar Salade
8.95
Met verse groene salade met knapperige kipfiletstrips,
croutons, een gekookt ei en Caesar-dressing

Tomatensoep
Versbereide tomatensoep, uit eigen keuken!

4.50

Groentesoep
Rijkgevulde groentesoep, uit eigen keuken!

4.50

Broodmandje
4.50
Stokbrood wit en bruin geserveerd met kruidenboter
en knoflooksaus
Carpaccio van runderhaas chef’s tip!
Met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
rucola, pijnboompitten en truffel-mayonaise

Carpaccio Salade
9.50
Met verse groene salade, rundercarpaccio, rucola,
parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes en truffelmayonaise
Vega Salade
8.50
Met verse groene salade met brie, mais, rode ui,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten en honing/
mosterd dressing

9.95

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze producten vrij zijn van ingrediënten die allergische
reacties kunnen veroorzaken. Heeft u een allergie ? meld het ons.

EIGERECHTEN
Uitsmijter
6.95
met wit of bruin brood, ham, kaas en drie eieren
Uitsmijter bacon
7.95
met wit of bruin brood, bacon, kaas en drie eieren
Boeren omelet
8.50
op toast geserveerd met gebakken champignon,
ui en bacon
12-Uurtje
7.95
met 2 sneden brood met kroket, huzarensalade,		
gebakken ei, ham en kaas

TOSTI’S
Classic met ham en kaas
Islander met ham, kaas en ananas
BLT met spek, sla en tomaat

4.00
4.50
4.95

PAIN DE PARIS
Keuze uit wit of bruin stokbroodje
warme broodjes
Warm Vlees
met sla, pindasaus en gefrituurde uitjes

6.95

Pulled pork chef’s tip!
met sla, pulled pork en saus

6.95

Twente ham
met sla, beenham en saus
Gehaktbal
met sla, gehaktbal en saus

6.95

koude broodjes
Filet american
5.50
met sla, filet american, ei en gesnipperde ui
Gerookte zalm
5.95
met sla, dillesaus en gerookte zalm
Carpaccio
7.95
rundercarpaccio, rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten, tomaat, komkommer en truffelmayonaise
Brie		
4.95
met sla, brie, honing-mosterd dressing en walnoten
Gezond chef’s tip!
met sla, kaas, boerenham, tomaat, komkommer,
ei en dillesaus

Hete kip chef’s tip!
6.95
met sla, komkommer, pittige kipfiletstrips, rode ui
en piri piri saus
Crispy chicken
met sla, komkommer, krokante kipfiletstrips
en dillesaus
Pulled chicken
met sla, pulled chicken en saus

5.50

5.95

6.95

voorgerechten, salades, lunchgerechten

5.50

