LUXE BROODJES

aan de tafel
ontbijt

•

lunch

•

Keuze uit snee bruin zuurdesembrood
of een krokant wit vloerbroodje

high-tea

Lauwwarme geitenkaas

10,50

avocado / pijnboompitten / rucola /
frambozendressing

ONTBIJT

Club sandwich kip

12,50

sla / tomaat / ei / komkommer /
pulled chicken / spek

Alleen tot 11.00 uur te bestellen
zondag tot 13.00 uur

Tonijnsalade

9,75

home made met ui / cornichons /

Ontbijt Aan de Tafel

11,00

koffie of thee / jus d’orange /

kappertjes / ei

div. broodsoorten / ham / kaas /

Gerookte makreel

roerei / jam / hagelslag

appel / ui / citroenmayonaise

3,00

Croissant

BLTC

9,75

9,25

gebakken spek / sla / tomaat / kaas /

met jam

6,00

Griekse yoghurt
met granola en vers fruit

mayonaise

Rotterdamsche oude kaas

9,00

grove mosterd / gemengde sla / walnoten

MAALTIJDSALADES

13,75

Omelet geitenkaas

komkommer / frambozendressing

verse bladspinazie / Hollandse geitenkaas

14,50

avocado / rucola / komkommer / ei /

Gerookte zalm

sesamzaadjes / citroendressing

ei / avocado / komkommer / ui / kappertjes

Pulled chicken

14,50

Vitello tonnato

gemengde sla / ei / ansjovis /

gebraden kalfsvlees / Sud'n Sol tomaatjes /

parmezaan / mosterddressing

kappertjes / tonijnmayonaise

Caesar salade

9,50

appel / honing / rucola / gemengde noten

peer / walnoten / druiven / tomaat /

Gerookte zalm

11,00

met BBQ-saus

Lauwwarme roombrie

Met zuurdesembrood
Geitenkaas

Pulled chicken

13,75

croutons / ei / gerookte kip / romaine sla /

Toast Aan de tafel

ansjovis / parmezaan

toast / roerei / avocado / gerookte zalm

11,50

12,50
11,50

13,00

GEGRILDE PANINI
Mozzarella

KIDS ONLY
7,25

Boterhammetje

tomaat / rucola / pesto of

keuze uit ham / kaas / hagelslag /

balsamicostroop

pindakaas / nutella

Ham en kaas

6,25

jonge kaas / boerenham

Tomatensoepje

2,50

4,50

met brood

Pittig

7,25

pittig gehakt / kaas / tomaat

Kinderpannenkoek

4,50

met stroop of poedersuiker

OMELET / UITSMIJTER
2 boterhammen / 3 eitjes

Tosti kaas

4,50

Tosti ham en kaas

4,75

7,50

Ham of kaas

SOEPEN

+ 1,00
per ingrediënt

Oude kaas of spek

+ 1,50
per ingrediënt

Gerookte zalm

+ 4,00

Met brood en roomboter
Tomatensoep

7,00

met Italiaanse kruiden

Mosterdsoep

7,00

met spekjes

Maandsoep
zie ons krijtbord of vraag ernaar

FRIDAY NIGHT

Burger Night

IETS TE VIEREN?
Informeer eens naar de
mogelijkheden.

IEDERE VRIJDAGAVOND SERVEREN
WIJ IN SAMENWERKING MET
DE WINKEL VAN GINKEL

DE (H)EERLIJKSTE
HAMBURGERS!

HEEFT U LAST VAN EEN
VOEDSELALLERGIE?

VANAF 17.00 UUR

Laat het ons weten!

