CAFÉ-DINER

Pantosti parmaham met kaas en pesto

SOEPEN
Aspergesoep 					7,00
met wit of bruin boerenlandbrood

5,00
6,00

BROODJES
Broodje geroosterde kip I gedroogde pancetta

met wit of bruin boerenlandbrood
glutenvrijbrood 0,50 toeslag

avocado I cajunmayonaise I salade 		
8,00
Broodje buffelmozzarella I tomaat I pesto I salade 8,50
Broodje baba ganoush I geroosterde paprika
tomatensalsa I zonnebloempitten I salade
8,00
Broodje carpaccio met pesto I pijnboompitten
Grana padano kaas I kappertjes I salade 		
11,00
Broodje zalmtartaar met dille I kappertjes I bosui
mierikswortelmayonaise I salade 			
11,00
Broodje huisgemaakte tonijnsalade I kappertjes
appel I rode ui I salade 				
8,00

7
KLASSIEKERS
12 uurtje: boterham met rundvleeskroket

Doperwten-muntsoep 				7,00

y
BURGERS
Klassieke Hamburger: brioche bol I kaas I pancetta

salade I tomaat I augurk I friet			
16,50
Tex mex Hamburger: brioche bol I gefrituurde uienringen
cheddar kaas I jalapeno peper I spicy ketchup I friet 16,50
Gorgonzola Hamburger: brioche bol I gorgonzola I noten
rode uiencompote I friet I salade 			
17,50
Vega hamburger: brioche bol I hamburger van rode
biet en quinoa I brie I honing I salade I friet
16,50

BIJGERECHTEN
Friet 						3,50

Zoete aardappelfriet 				4,50
Groene salade 					3,50

KIDS c

boterham met tonijnsalade I kopje aspergesoep 10,00
Rundvleeskroketten met brood I mosterd I salade 9,00
Kaaskroketjes met brood I groene mosterd I salade 10,00 Boterham kaas 					2,50
Boterham ham 					2,50
Uitsmijter met keuze uit: ham I kaas I spek I tomaat
champignons op brood (iedere soort beleg 0,50 extra) 6,50 Boterham pindakaas 				2,50
Boerenomelet met brood I salade 		
10,00

PANNENKOEKEN
6
Pannenkoek stroop en/of poedersuiker		

SALADES
Salade carpaccio I Grano padano I pijnboompitten
met wit of bruin boerenlandbrood

7,25
Pannenkoek spek en/ of kaas 			
7,25
pesto I kappertjes 				
11,00 Pannenkoek nutella				7,25
Pokebowl* I sojaboontjes I radijs I avocado I kokosrijst
mango I komkommer I wakame I sesam-soja dressing 11,00
*supplement geroosterde kip of gemarineerde zalm

1,50

LUNCHPARADE
Verschillende warme en koude lunchhapjes

Salade caprese I buffelmozzarella I pesto I tomaat
zonnebloempitten				
10,00 met salade en brood			

LUNCH WEESPERPLEIN

v
TOSTI’S
Pantosti ham en/of kaas 			

te bestellen vanaf 2 personen

p.p. 12,50

CAFÉ-DINER

