Eiggenwijzze broodjes

Maaltijdsalades

Wrap met avocado, gegrilde
paprika en olijven
€ 8,95

Carpaccio salade
Gemengde salade met carpaccio en
truffelmayonaise
€ 11,25

Broodje gebakken biefstuk
Gebakken biefstuk met uienringen,
gesmolten geitenkaas en belegen kaas
en rucola
€ 10,20
Open clubsandwich, keuze uit :
- zalm/tonijn
€ 10,50
- bacon/eiersalade
€ 9,50

Salade pulled salmon
Gemengde salade met
pulled salmon

€ 12,30

Salade gorgonzola
Gemengde salade met walnoten
en gorgonzola
€ 11, 25

Huisgemaakte burger met friet
(veganistisch ook mogelijk) € 11,30

Warme gerechten

Notenbroodje met zachte geitenkaas,
pecannoten en honing
€ 9,25

Indische kip met mie. Met taugé,
mango en cashewnoten
€ 14,40

Luxe visplank
Diverse soorten vis (makreel, gamba’s,
mosselen, zalm, tonijn & garnalenkroketje)
Geserveerd met brood & vissoep
per persoon €14,50

Gebakken mosselen met gebakken uitjes en
tomaat, afgeblust met Ricard, met friet of
brood en salade
€ 15,40

Luxe vleesplank
Diverse soorten vlees (eiersalade,
carpaccio, vleeskroketje, kipkluifjes,
parmaham en paté)
Geserveerd met brood & tomatensoep
per persoon €12,95

Ons brood wordt dagelijks vers voor u
gebakken in onze eigen Bakkerijzz.

Spaghetti bolognese met geraspte kaas
€ 12,30
Indiaas naanbrood met warme kip en
gehakt, geserveerd met een notensalade
€ 12,95

Focaccia’s & Bagels
Bagel met pulled salmon
€ 7,25
Bagel met pulled pork
en gesmolten geitenkaas
€ 6,95
Focaccia gegrilde groente
€ 6,95
Focaccia met brie, walnoten en honing
€ 6,95

Onze keuken is dagelijks geopend van 10:00 tot 16:00

Huisgemaakte soepen

Kinderkaart

Tomatensoep klein
Tomatensoep groot

€ 4,15
€ 5,15

Vissoep klein
Vissoep groot

€ 5,95
€ 7,20

Kinderburger met friet
Kindertosti ham/kaas
Kinder spaghetti
Broodje knakworst met
mayonaise of ketchup
Boterham met jam of
chocoladepasta

Maaltijdsoep van knolselderij met
blauwe kaas en notenmix
€8,95
Breekbrood uit eigen bakkerij
met kruidenboter
€ 3,60

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

€ 6,20
€ 7,20
€ 8,75
€ 7,20
€ 8,75
€ 8,25

Onze pannenkoeken zijn ook in kinderformaat
verkrijgbaar.

Omelet/uitsmijter

€ 2,25

Taart van de week
vraag er naar!
Taart van de week
met slagroom

€ 2,60
€ 3,10

€ 3,10
€ 3,60

Brusselse wafel red love
Wafel met warme rode vruchten,
vanilleijs en slagroom
€ 5,15
Brusselse wafel met
poedersuiker en slagroom

€ 4,60

Voor bij de borrel

Omelet of uitsmijter (3 eieren)
Keuze uit : ham/kaas, bacon of gegrilde
groente. Wit of bruin brood € 6,75

Huisgemaakte pizza’s
Pizza margherita
Pizza tonijn met ui
Pizza bolognese
Pizza 4-kazen

€ 3,95

Gebak huisgemaakt
Appeltaart van het huis
Appeltaart met slagroom

Pannenkoeken

€ 6,15
€ 4,95
€ 6,45

€ 7,20
€ 10,20
€ 9,95
€ 9,95

Onze pizza’s zijn voor kinderen in
kinderformaat te bestellen.

Van Dobben rundvlees bitterballen
( 8 stuks )
€ 6,50
Truffelkroketjes (6 stuks)
€ 6,50
Kaasstengels ( 8 stuks )
€ 5,95
Nacho’s met gehakt, lente ui,
gesmolten kaas en tomatensalsa
€ 6,25

is veganistisch

Onze brasserie wordt gerund door jongeren met mogelijkheden.

