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ONTBIJT

Ontbijt Aan de Tafel

LUXE BROODJES

9,50

koffie of thee / jus d’orange /

Keuze uit snee bruin zuurdesembrood
of een krokant wit vloerbroodje

div. broodsoorten / ham / kaas /

Lauwwarme geitenkaas

roerei / jam / hagelslag

avocado / pijnboompitten / rucola /

8,50

frambozendressing

Croissant

2,50

Filet Americain

7,50

van de Winkel van Ginkel

met jam

6,00

Yoghurt
met granola en vers fruit

rucola / gekookt eitje / rode ui

Tonijnsalade

7,50

homemade met ui / cornichons / kappertjes / ei

American pancakes

6,00
Gerookte rib–eye

met maple syrup en seizoensfruit

8,50

sud ‘n’ sol tomaatjes / gemengde sla /
parmezaan / balsamico

SALADES

BLTC

7,00

gebakken spek / sla / tomaat / kaas / mayonaise

Rotterdamsche oude kaas

Met zuurdesembrood
Geitenkaas

11,50

peer / walnoten / druiven / tomaat /

Gerookte zalm

grove mosterd / gemengde sla /
tuinkers / walnoten

Pulled chicken

komkommer / frambozendressing

11,50

Lauwwarme roombrie

sesamzaadjes / citroendressing

appel / honing / rucola / gemengde noten

11,50

gegrilde groenten / tomaat / komkommer /

Omelet geitenkaas

7,50
8,50

verse bladspinazie / Hollandse geitenkaas

mesclun / balsamicodressing

Pulled chicken

8,00

met teriyakisaus

avocado / rucola / komkommer / ei /

Gerookte rib-eye

7,50

11,50

Boerenham

6,50

prei / tomaat / gesmolten kaas

gemengde sla / ei / ansjovis /
parmezaan / mosterddressing

Gehaktbal van kalfsvlees
van de Winkel van Ginkel
Amsterdams zuur / grove mosterd

8,50

CLUB SANDWICHES

KIDS ONLY
8,50

Pulled chicken
gemengde sla / tomaat / sla / komkommer /

keuze uit ham / kaas / hagelslag /

gekookt ei / bacon / mayonaise

pindakaas / nutella / leverworst

9,00

Gerookte zalm
roomkaas / gemengde sla / avocado /

2,00

Boterhammetje

3,50

Tomatensoepje
met brood

rode ui / ei / citroenmayonaise

3,75

Kinderpannenkoek
met stroop of poedersuiker

OMELET / UITSMIJTER
2 boterhammen / 3 eitjes

6,00

Ham of kaas

+ 0,50
per ingrediënt

Oude kaas of spek

+ 1,00
per ingrediënt

Gerookte zalm

+ 2,50

BOUW JE EIGEN TOSTI
Keuze uit wit of bruin brood

2,50

Vleeswaren
keuze uit boerenham / salami /

+ 0,75
per ingrediënt

gebakken spek / serranoham

Kaas

+ 0,75

keuze uit jonge kaas / mozzarella /

per ingrediënt

brie / Rotterdamsche Oude / geitenkaas

SOEPEN

Extra’s

+ 0,25

keuze uit tomaat / honing / rode ui /

Met brood en roomboter
Tomatensoep

per ingrediënt

appel / gember / pesto / rucola /
pijnboompitjes / ananas

5,50

met Italiaanse kruiden

Mosterdsoep

5,50

met spekjes

Maandsoep
zie ons krijtbord

TIP!
AAN DE TAFEL KADOBON
Leuk om te geven en te krijgen.

5,50

FRIDAY NIGHT

Burger Night

IEDERE VRIJDAGAVOND SERVEREN
WIJ IN SAMENWERKING MET
DE WINKEL VAN GINKEL

DE (H)EERLIJKSTE
HAMBURGERS!
VANAF 17.00 UUR
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WARME DRANKEN

THEE

Koffie

XL
3,00

2,00

Wij schenken de geurige verse thee van
Fleur de Café.

Koffie verkeerd

3,00

2,30

U heeft de keuze uit de volgende vier categorieën:

Cappuccino

3,00

2,30

Espresso

2,00

Dubbele espresso

3,25

Espresso macchiato

2,50

Wiener melange

3,00

Latte macchiato

3,00

Kinderkoffie

1,50

Warme chocolademelk

2,50

Slagroom

0,50

Sojamelk

0,50

SAPJES

Verse jus d’orange

XL
4,00

3,50

Karne jus d’orange			

4,00

3,00

Vitaminebom aardbei

zwarte thee / groene thee / kruidenthee / rooibosthee.
Kijkt u voor de twaalf smaken inclusief uitgebreide
beschrijving op de theekaart op tafel.

Glas thee

2,00

Kleine pot thee

3,75

twee glazen

Grote pot thee

6,50

vier glazen

Verse muntthee

2,75

Verse gemberthee

2,75

FRISDRANKEN
Cola / Cola Zero / Fanta / Tonic /
Cassis / Bitter lemon / 7UP /
Chaudfontaine rood of blauw

2,30

Ice Tea / Ice Tea green

2,50

Glas kinderlimonade / Fristi /
appelsap / chocomel

1,25

4,00

jus d’orange / aardbei / banaan

Vitaminebom framboos

4,00

frambozen / mango

Vitaminebom kiwi
jus d’orange / kiwi / banaan

AAN DE TAFEL SPAARKAART!
Bij iedere bestelde koffie of thee krijgt u een

4,00

stempel, bij een volle kaart ontvangt u een gratis
kopje koffie of thee! Vraag ernaar aan de bar.

BIER

ZOET ZOET ZOET

Jupiler

2,50

Uit eigen keuken

Wieckse Witte

3,75

Appeltaart

3,75

Palm

3,75

Brownie

3,00

Alcoholvrij

3,00

Walnoten kaneelcake

2,50

Scones twee stuks

4,50

met geslagen room en jam

WIJN

Slagroom

Wit
Muñoz la Mancha

0,50

3,75

18,50

Maandcake

per glas

per fles

zie ons krijtbord

3,75

18,50

Homemade High Tea

per glas

per fles

Te bestellen vanaf twee personen

Sauvignon blanc

Rood
Muñoz la Mancha

voor 16,50 p.p.

Tempranillo

Rose
Gris Blanc

3,75

18,50

per glas

per fles

De High Tea serveren wij tussen 14.00 en 16.00 uur.
Deze bestaat uitsluitend uit eigengemaakte producten:
appeltaart / walnoten kaneelcake / brownie / scones
geserveerd met aardbeienjam en room / heerlijke
sandwiches, uiteraard met twee potten thee.
Wij kunnen alle sandwiches vegetarisch maken en
desgewenst rekening houden met allergieën.
Wij raden u aan om te reserveren!

IETS TE VIEREN?

Bent u op zoek naar een ruimte
voor een feestje?
Een verjaardag / “geslaagd” borrel / baby shower /
receptie / of zomaar iets speciaals?
Aan de Tafel verzorgt het graag voor u!
Informeer naar de vele mogelijkheden aan de
bar, neem onze folder mee of kijk voor meer

WAAR?

In de meest karakteristieke
winkelstraat van Voorburg.

informatie op onze website www.aandetafel.nl.
Aan de Tafel

070-3873100

Op onze Facebook pagina vind u een aantal

Herenstraat 19-A

www.aandetafel.nl

impressies van de mogelijkheden.

2271 CA Voorburg

info@aandetafel.nl

