UITSMIJTER
Klassiek naturel
Runderentrecote
Boerenachterham en/of boerenkaas
Spek

BROODJES
7,75
9,50
8,75
8,00

PANINI’s
Boerenachterham en/of boerenkaas 6,50
Spiegelei, boerenachterham
en boerenkaas

7,00

Gerookte zalm, rode ui
en tuinkruiden-roomkaas

8,75

Parmaham, zongedroogde tomaten 8,75
en mozzerella
Geitenkaas, honing en walnoten

8,50

Hawaii, ham, kaas en ananas

7,50

Mozzarella met pesto, tomaten
en pijnboompitten

8,75

Kindertosti, ham, kaas, zonder korst 5,00

OMELET
Naturel
Boeren omelet
met prei, ui,champignons en spek

8,50
9,75

(ook vegetarisch mogelijk)

FLAMMKUCHEN

Naturel
Crème fraiche en gruyère kaas

7,00

Parmaham
Parmaham, crème fraiche
en gruyère kaas

8,25

Parmaham deluxe
Crème fraiche, gruyere kaas,
parmaham, zongedroogde
tomaten en rucola

9,75

Vers gebakken ciabatta broodje
met pulled chicken of pulled pork 10,50
op ijsbergsla, tomaat, komkommer
en een heerlijke huisgemaakte
uiencompote voor
een extra smaakbeleving
Niçoise
10,50
tonijn, gekookt ei, ansjovis,
kappertjes, haricotsverts en rode ui
Gezond
boerenachterham en boerenkaas
met sla, ui, tomaat, ei
en honing-mosterddressing

9,00

Filet americain
met gekookt ei, rode ui,
kappertjes en mayonaise

9,50

Runderentrecote
op lage temperatuur gegaarde
black angus entrecote
met truffelmayonaise,
Grana Padano, pijnboompitten
en rucola
Geroosterd brood
met spread van avocado
met limoensap

12,50

9,25

Traditioneel gerookte zalm
met avocado, rucola
en wasabi mayonaise

12,50

Warme geitenkaas
met honing en walnoten,
gedroogde parmaham
gegratineerd in de Josper grill

11,75

Ouderwets broodje warm vlees
met gebakken champignons, ui
en pindasaus

11,50

Bourgondische rundvleeskroketten 8,50
2 stuks op brood
Huisgemaakte gehaktbal
met pindasaus, mayonaise
of whiskeysaus

9,00

BURGERS & SATÉ

Maaltijdsalades

met potato wedges en salade.
Al onze burgers worden
standaard medium gebakken.

met toast

Tip:

Zoete aardappelfrietjes
i.p.v. potato wedges +2,25
Burger klassiek de luxe
100% rund, ui, gebakken ei,
cheddar, tomaat, ijsbergsla,
Heinz tomatenketchup, augurk
en mayonaise

14,50

Burger bacon & cheddar
100% rund, sla, tomaat, bacon,
cheddar, Heinz tomatenketchup
en mayonaise

14,50

Burger van
gemarineerde kippendijen
met gefrituurde uienringen
ijsbergsla, augurk en
saus van de vrienden
van de burgemeester

14,50

The Beyond Vegan burger
100% vegan burger
met chimmichurry Heinz
tomaten ketchup, rucola
en rode uien

14,50

Kippendij-saté

17,00

Lekker voor erbij
zoete aardappel
met truffelmayonaise

4,25

Extra ingrediënt
Extra saus

0,75
0.50

Runderentrecote (carpaccio)
op lage temperatuur gegaarde
black angus entrecote met
truffelmayonaise, Grana Padano,
pijnboompitten en rucola

16,00

Caesarsalade
met kippendijen of gamba’s
romaine sla, croutons,
Parmezaanse kaas, ei en spek

15,50

Geitenkaas
met gedroogde parmaham,
walnoten en honing

16,75

BORRELHAPJES
Bloembrood
bloembrood met een combinatie
van: diversen smeersels

5,50

Nacho’s complete

6,50

Kaasstengels
met chilisaus | 8 stuks

7,50

Mix bittergarnituur
kaasstengels, bitterballen, frikadelletjes,
vegetarische loempia’s en kippendij
10 stuks
7,50
15 stuks
10,50
24 stuks
15,00
Krokante kippendijen
6 stuks

6,00

Uienringen
met bbq-saus

6,50

Bitterballen
bourgondisch met rundvlees
en grove mosterd | 6 stuks

5,50

Vegetarische loempia’s
met chilisaus | 6 stuks

5,50

De Vrienden van de

