WELKOM
Lunch: Bij gerechten met brood heeft u de keuze uit wit of bruin brood.
Uitsmijter met ham/kaas klein 6.00/groot 8.00
Uitsmijter met spek klein 6.00/groot 8.00
Tosti ham/kaas 3.25
Tosti salami/kaas 3.50
Tosti mozarella/pesto 3.25
Twee kroketten op brood 5.75
Bolletje kroket 4.25
Bolletje frikandel 4.25
Broodjes: Bourgondische boterham, keuze uit wit of bruin.
Sandwich met gegrilde groente, mozarella en pesto 7.25
Broodje carpaccio met mosterdmayonaise, oude kaas en pijnboompitjes 6.95
Broodje Wilnis, met gekookt ei, serranoham, kaas, komkommer, tomaat
en pestomayonaise 6.50
Broodje huisgemaakte filet americain met ei en ui 6.95
Broodje oude kaassalade met pestomayonaise en pijnboompitten 5.50
Voorgerechten:
Soep van de week 5.50
Warm breekbroodje met kruidenboter & tapenade 5.75
Carpaccio met mosterdmayonaise, oude kaas en pijnboompitjes 11.50
Salade Ossenhaaspuntjes met truffelmayonaise oude kaas croutons en
pijnboompitten* klein 11.50 - groot 15.75
Salade met gegrilde groenten, aceto stroop en mozzarella*
klein 10.50 – groot 14.50
Salade met diverse soorten vis* klein 11.00 – groot 15.75
Koude pastasalade met gerookte kip en pesto* klein 11.00- groot 15.75
(*ook als maaltijdsalade mogelijk)
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze bediening.

Hoofdgerechten:
Hamburger van rund met sla, spek, kaas, augurk, tomaat en friet 14.50
Hamburger van zalm met avocado, ui, friet en sla 15.50
Tournedos met pepersaus of jus met champignons, met friet en sla 24.50
Saté van kippedij met satésaus, friet en sla 15.00
Vis van de dag met friet en sla 21.50
Pindanoedels met champignons en zoetzure komkommers 10.50
Dessert:
Huisgemaakte cheesecake met ijs (wisselende smaken) 6.50
Brownie met mango ijs 6.50
Los ijs:
Magnum (white, classic, almond) 2.40
Raket 1.00
Split 1.00
Cornetto (classic, aardbei) 2.20

Broodjes baan: Witte of bruine bol.
Kaas 3.50
Ham 3.50
Ossenworst 3.75
Salami 3.75

Borrelkaart:
Hollands Bittergarnituur (bitterbal, minifrikandel en minikaassouflé)
12 stuks 6.50
Oosters bittergarnituur (dimsum, mini loepia’s en gambastaartjes)
12 stuks 6.50
Borrelplank (ossenworst, leverworst, blokje kaas en bitterbal)
voor 2 personen 7.00
Bitterballen 0.70 per stuk
Minifrikandellen 0.70 per stuk
Minikaassouflé 0.80 per stuk
Gefrituurde gambastaartjes 0.80 per stuk
Kipnuggets met mangochutneysaus 0.75 per stuk
Portie friet 3.25

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze bediening.

