Winterkaart

Alle gerechten zijn binnen de openingstijden te bestellen.
Ons overheerlijke landbrood is van ‘vanmenno’ uit Ijsselstein. Deze ambachtelijke bakker heeft zijn
oorsprong aan de Lekhaven in Rotterdam.

Koude lunchgerechten
Landbrood rundercarpaccio
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing

8.75

Landbrood gerookte zalm
Geserveerd met rode ui, gemengde salade en tomaat

8.75

Clubsandwich
8.75
Kipfilet van de Big Green Egg, kaas en bacon op bruin of wit brood geserveerd met chips
Ook te bestellen met friet ipv chips

+ 1.75

Pistolet gezond
Pistolet wit of bruin met boerenham, jonge kaas, ei, tomaat en komkommer

4.50

Pistolet oude kaas
Pistolet wit of bruin met Old Amsterdam en mosterdsaus

5.75

Warme lunchgerechten
Panini Italia
Salami, kaas en truffelmayonaise

5.25

Tosti ham/kaas
Geserveerd met currysaus

3.60

Boerenomelet
Op landbrood met champignons en groenten

9.75

Uitsmijter
Keuze uit ham, kaas en/of spek

8.50

2 kroketten op landbrood
Keuze uit wit of bruin landbrood met mosterd

7.50

2 kroketten met friet
Geserveerd met mosterd

7.50

Voorgerechten
Rundercarpaccio
Met pestodressing, Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

8.75

Gerookte zalm
Met frisse salade en bruschetta

8.75

Winterse erwtensoep
Met rookworst, roggebrood en katenspek

5.50

Hoofdgerechten
Kipsaté
Met atjar, kroepoek, gebakken uitjes en satésaus, geserveerd met friet

12.75

Biefstuk
Met winterse groenten, pepersaus en friet

17.50

Zeebaarsfilet
Met gemengde groenten, romige saus van citroen en geserveerd met friet

17.50

Roestburger
Met huisgemaakte burgersaus, geserveerd met friet

14.75

Wildstoofpot
Met winterse groenten en aardappelpuree

16.50

Bospaddenstoelen risotto
Met rucola en Parmezaanse kaas

13.75

Maandspecial;
Maandelijks wisselend gerecht

Wisselende prijs

Dessert
Maand Dessert
Maandelijks wisselend dessert

Wisselende prijs

Openingstijden Keuken
Maandag

11:00 – 16:00 uur*

Dinsdag

11:00 – 20:00 uur*

Woensdag

11:00 – 20:00 uur*

Donderdag

11:00 – 20:00 uur*

Vrijdag

11:00 – 19:00 uur*

Zaterdag

11:00 – 19:00 uur*

Zondag

11:00 – 16:00 uur*

*Buiten de op openingstijden van de keuken is het volgende te bestellen:
Broodje ham
3.25
Broodje kaas
3.25
Broodje kroket
3.50
Gefrituurd bittergarnituur
Prijzen vermeld op de borrelkaart
Tosti ham/kaas
3.60
Erwtensoep
5.50

Heeft u dieetwensen en/of allergieën?
Vertel het ons! Onze medewerkers staan u graag te woord.

