BROOD

ONTBIJT
Tot 11.00 UUR - ZAT & ZON TOT 11.30 UUR

ONTBIJT
Koffie of thee, jus, croissant,
vers gebakken brood,
gebakken ei/spek,
zoet/hartig beleg

p.p.

10,00

YOGHURT
met muesli en vers fruit

12,50

p.p.16,50

Clubsandwich zalm
met gerookte zalm, sla, tomaat,
ei, rode ui en honing-mosterddressing

13,00

p.p. 5,50

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

Extra brood
Extra glas cava

0,50
3,50

LUNCH

10,50

Gezond
9,00
boerenachterham en boerenkaas met sla,
ui, tomaat, ei en honing-mosterddressing

8,50
9,75

Geroosterd brood
met spread van avocado
met limoensap

UITSMIJTER
7,75
9,50
8,75
8,00

PANINI’s

9,25

Traditioneel gerookte zalm
12,50
met avocado, rucola en wasabi mayonaise
Twaalf uurtje
sneetje brood met kroket, kaas
en een slaatje

Naturel
Crème fraiche en gruyère kaas

Parmaham deluxe
9,75
Crème fraiche, gruyere kaas, parmaham,
zongedroogde tomaten en rucola

VEGAN
Naanbrood
met pulled jacket fruit, gesneden
rode kool en ijsbergsla

9,75

Oesterzwam kroketten
met brood en garnituur

8,50

Gevulde champignons
met vegan kaas gegratineerd

8,75

Salade gegrilde courgette
met pijnboompitten en groene
kruiden olie en croutons

9,25

pokebowls

Warme geitenkaas
11,75
met honing en walnoten, gedroogde
parmaham gegratineerd in de Josper grill
Ouderwets broodje warm vlees
met gebakken champignons, ui
en pindasaus

11,50

Ossenhaaspuntjes roergebakken
met soja, sesam, cashewnoten,
lente-ui en knapperige taugé

12,50

Boerenachterham en/of boerenkaas

6,50

Spiegelei, boerenachterham
en boerenkaas

7,00

Gerookte zalm, rode ui
en tuinkruiden-roomkaas

8,75

Bourgondische rundvleeskroketten
2 stuks op brood

Parmaham, zongedroogde tomaten
en mozzerella

8,75

Huisgemaakte gehaktbal
9,00
met pindasaus, mayonaise of whiskeysaus

Geitenkaas, honing en walnoten

8,50

Hawaii, ham, kaas en ananas

7,50

Heksenvingers
krokant gebakken reepjes kipfilet
met chilisaus en ravigottesaus

Mozzarella met pesto, tomaten
en pijnboompitten

8,75

Kindertosti, ham, kaas, zonder korst

5,00

8,50

8,50

Ook tijdens diner

BURGERS

Ook tijdens diner

met potato wedges en salade
al onze burgers worden standaard medium gebakken

Burger klassiek
13,50
100% rund, ui, tomaat, ijsbergsla, augurk,
Heinz tomatenketchup en mayonaise
Burger klassiek de luxe
14,50
100% rund, ui, gebakken ei, cheddar,
tomaat, ijsbergsla, Heinz tomatenketchup,
augurk en mayonaise
Burger bacon & cheddar
14,50
100% rund, sla, tomaat, bacon, cheddar,
Heinz tomatenketchup en mayonaise
17,50
De grote mannenburger (aanrader)
100% rund, ijsbergsla, tomaat, augurk,
huisgemaakte uiencompote, gebakken ei
en cheddar op een bedje van pulled chicken
of pulled pork, mayonaise
en Heinz tomatenketchup
Spicy peperburger
13,50
100% rund, ijsbergsla, tomaat, ingelegde
peper en jalapeñomayonaise
Burger van
gemarineerde kippendijen
14,50
met gefrituurde uienringen ijsbergsla,
augurk en saus van de vrienden van de
burgemeester

Zalm
sushirijst, avocado, edameboon
en wakame salade

11,75

Kip
sushirijst, avocado, edameboon
en wakame salade

11,75

Griekse burger
gekruid kalfsvlees met tzatziki, rucola,
rode ui en tomaat

13,50

Vega
sushirijst, avocado, edameboon
en wakame salade

11,75

Krokante kipburger
ijsbergsla, tomaat, uien, cocktailsaus

13,50

Cheeseburger de luxe
100% rund, mozzarellakaas, tomaat,
ijsbergsla, Heinz tomatenketchup
en mayonaise

14,50

10,50

Caprese buffelmozzarella
10,50
tomaat, verse pesto en pijnboompitten

7,00

Parmaham
8,25
Parmaham, crème fraiche en gruyère kaas

9,50

Runderentrecote
12,50
op lage temperatuur gegaarde black
angus entrecote met truffelmayonaise,
Grana Padano, pijnboompitten en rucola

OMELET

Klassiek naturel
Runderentrecote
Boerenachterham en/of boerenkaas
Spek

Niçoise
tonijn, gekookt ei, ansjovis,
kappertjes, haricotsverts en rode ui

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

Tot 17.00 uur
Alle lunchgerechten worden
geserveerd op boerenbrood wit/bruin

Naturel
Boeren omelet
met prei, ui,champignons en spek
(ook vegetarisch mogelijk)

12,50

Clubsandwich runderentrecote
op lage temperatuur gegaardeblack
angus, tomaat, rode ui, bacon, sla
en truffelmayonaise

ONTBIJT DE LUXE

ONTBIJT DE LUXE
Ontbijt met als extra: zalm,
vers fruit en keuze uit smoothie
of een glas cava

Clubsandwich (klassiek),
de favoriet van de burgemeester
met gebakken kip, bacon, sla, tomaat,
ei en cocktailsaus

FLAMMKUCHEN

PASTA’S

Ook tijdens diner

Vega
pasta pesto met wokgroente
en pijnboompitten

11,50

Gamba’s Piri-Piri
met room, knoflook, ui en peterselie

13,50

Carbonara
met spek, ei, ui, champignons, room,
knoflook, peterselie
en Parmezaanse kaas

13,50

soep

Ook tijdens diner

met toast

Huisgemaakte kippensoep

6,50

Huisgemaakte uiensoep

6,50

Verse romige tomatensoep
met room

7,00

Soep van het seizoen
vraag aan onze medewerker

6,50

Vraag ook eens naar ons

Weekbroodje of maandburger

The Beyond Vegan burger
14,50
100% vegan burger met chimmichurry,
Heinz tomaten ketchup, rucola
en rode uien
Trio-burgers
13,50
100% runderburger met bacon en cheddar,
cheeseburger en
kippendij burger met guacamole

Tip:

Zoete aardappelfrietjes i.p.v. potato wedges +2,25
Lekker voor erbij
zoete aardappel met truffelmayonaise

4,25

Extra ingrediënt
Extra saus

0,75
0.50

Zie de andere kant voor maaltijdsalades,
diner en desserts!

