CAFÉ-DINER
wit of bruin boerenlandbrood
glutenvrij brood 0,75 toeslag

v TOSTI’S

Bao met rendang I zoetzure komkommer
gefrituurde uitjes			
12,00
Broodje pulled pork I guacamole I sriracha mayonaise
salade 						 11,00
Club sandwich geroosterde kip 			
12,00
Club sandwich gerookte zalm 			
13,00
geroosterd brood I kaas I pancetta I gekookt ei I sla
mayonaise I twister friet
Broodje makreelrillette I appel I rode biet
pecannoten					 8,00
Broodje muhammara I geroosterde pompoen
zwarte olijven I amandelen 			
8,00
Broodje gorgonzola I peer I notenpraliné
salade 					
9,00
Broodje carpaccio I pesto I kappertjes I salade
Parmezaanse kaas 				
12,00

KLASSIEKERS 7

12 uurtje I boterham met één rundvleeskroket
boterham met makreelrillette I kopje pomodorisoep
Rundvleeskroketten met brood I mosterd I salade
Vleesvrije draadjes kroketten I mosterd I salade
Uitsmijter op brood met keuze uit ham I kaas I spek
tomaat I champignon (ieder soort beleg 0,50 extra)
Spaanse omelet I geitenkaas I pompoen
tomatensalsa					

SALADES

11,00
9,50
11,00
7,00
11,00

wit of bruin boerenlandbrood

Caesar salade I Romeinse sla I pancetta I ansjovis
geroosterde kip I gekookt ei I Parmezaanse kaas
caesar dressing					 12,00
Salade carpaccio I Parmezaanse kaas I pesto
pijnboompitten I kappertjes 			
12,00
Griekse boerensalade I feta kaas I olijven I rode ui
zongedroogde tomaten 				
12,00

Pantosti ham en/of kaas 			
Pantosti geitenkaas met walnoot en honing

6,00
7,00

SOEPEN
Pomodorisoep 				

wit of bruin boerenlandbrood

7,00
Soep v/d dag					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

LUNCH WEESPERPLEIN

BROODJES

BIJGERECHTEN
Friet 						3,50

Zoete aardappelfriet 				4,50
Groene salade 					3,50

KIDS
c
Boterham kaas 					2,50

Boterham ham 					2,50
Boterham pindakaas 				2,50
Boterham nutella 				2,50

PANNENKOEKEN
6
Pannenkoek stroop en/of poedersuiker		

7,25
Pannenkoek spek en/ of kaas 			
7,25
Pannenkoek nutella				 7,25

LUNCHPARADE
Verschillende warme en koude lunchhapjes

te bestellen vanaf 2 personen

met salade en brood			

p.p. 13,00

CAFÉ-DINER

