Onze keuken is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Eiggenwijzze broodjes
Broodje carpaccio met krullen Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes en geroosterde pijnboompitjes € 9.95
Broodje Eiggenwijzz Amerikaans
gebakken biefstuk met uienringen en 2 soorten
gesmolten kaas met rucola
€ 9.90
		
Clubsandwich met bacon en kip		
€ 9.25
Clubsandwich met gerookte zalm en tonijn op
geroosterd brood			
€ 10,25
Huisgemaakte burger met friet		

€ 10,95

Eiggenwijzze warme wrap met spinazie, feta,
tomaat en rode ui				

€ 8.95

Bruine bol met huisgemaakte beenhamsalade

€ 8,95

Eiggenwijzze vistrio:
3 minibroodjes (met garnaalkroket,
gerookte zalm en tonijnsalade) en
een kopje vissoep of tomatensoep 		
Eiggenwijzze vleestrio:
3 minibroodjes (met vleeskroket,
beenhamsalade en carpaccio)
met een kopje tomatensoep of uiensoep

€ 12.45

Maaltijdsalades
Salade vegetarisch: met warme blauwe kaas,
feta, peertjes en walnoten		
€ 11.95
Salade hete kip: gemarineerde kip met knoflook
en chilisaus				
€ 9.95
Eiggenwijzze salade met gerookte zalm en een
dilledressing				
€ 11.95

Warme gerechten
Kipsaté spiesen (3 stuks)		
met satésaus, brood of friet en salade

Kogelbiefstuk met gebakken champignons
en ui met friet 			

€ 14.95

Gebakken mosselen
		
met gebakken uitjes en friet of brood

€ 14.95

Spaghetti bolognese met geraspte kaas

€ 11.95

Focaccia’s
Focaccia ham en kaas

€ 12.45

Onze broodjes zijn besmeerd met roomkaas. Wilt u mayo in
plaats van roomkaas geef dit dan door bij uw bestelling.

		
€ 13.95

			

€ 5.45

Focaccia met ham, kaas, ui en champignons 		

€ 5.95

Focaccia met gebakken runderreepjes met ui op
een bedje rucola gegratineerd met kaas 		

€ 7.25

Focaccia gerookte kip, basilicum en kaas 		

€ 6.45

Focaccia gerookte zalm met een spiegeleitje 		

€ 7.45

Focaccia warme geitenkaas met walnoten en honing € 6.95
Supplement: gebakken spekjes			

Deze broodjes worden vers voor u gebakken in onze
eigen Bakkerijzz

€ 0.50

Onze keuken is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Soepen huisgemaakt

Omelet/uitsmijter
Omelet/uitsmijter bacon 				

€ 6.00

Tomatensoep klein				€ 4.00

Omelet/uitsmijter kaas en ham

€ 6.00

Omelet gerookte zalm met bieslook

€ 7.95

Omelet champignons 			

€ 6.95

Omelet met gegrilde groenten			

€ 6.95

Supplement: gebakken spekjes			

€ 0.50

Tomatensoep groot				€ 5.00

Vissoep groot					€ 7.00
Vissoep klein					€ 5.75
grote uiensoep gegratineerd met kaas

€ 5.50

Breekbrood uit eigen bakkerij met kruidenboter € 3.50

Pannenkoeken

Pizza’s
Pizza Margherita

		

€ 6.95

Pizza salami, ui en kaas

		

€ 8.95

Pizza tonijn, ui en kaas

		

€ 9.95

Pannenkoek naturel

			

€ 6.00

Pannenkoek appel

			

€ 7.00

Pizza bolognese

			

€ 8.50

Pizza Funghi met champignons en kaas

€ 7.95

			

€ 7.00

Pizza met parmaham en rucola		

€ 9,95

			

€ 8.50

Pizza zalm en tonijn			

€ 10,95

			

€ 8.00

Alle pizza’s zijn voor kinderen als halve te bestellen!

			

€ 8.50

Pannenkoek appel/spek
Pannenkoek kaas
Pannenkoek kaas/spek
Pannenkoek spek

			

€ 10.95

Pannenkoek champignons/kaas

€ 8.25

Kinderkaart

Pannenkoek ham/kaas

€ 8.50

Bordje friet met frikandel of kroket 		

€ 5.25

Broodje huisgemaakte kinderburger met frietjes

€ 5.95

Kinderspaghetti

€ 6.25

Mini uitsmijter, 2 eitjes, 1 boterham
met kaas of ham				

€ 3.50

Tomatensoepje

€ 3.00

Pannenkoek salami/kaas

			

Onze pannenkoeken zijn ook in kinderformaat verkrijgbaar!

		

Tosti ham/kaas, wit of bruin brood

€ 3.50

Tosti kaas, wit of bruin brood 		

€ 3.00

Onze brasserie wordt gerund door jongeren met een verstandelijke beperking.

