IETS VOOR DE LUNCH
Tot 17u.

CHILI CHICKEN

9

QUESADILLA

9

TONIJNSANDWICH

8

UITSMIJTER

8

In chili gebakken kip in een desem broodje.

Pulled chicken, tomatensalsa en cheddar in een wrap.

IETS VOOR DE
KLEINEMANNEN
BURGER

Heerlijke kinderburger met sla,
tomaat en ketchup.

FRIKADEL

Een stuk, geserveerd met een salade,
appelmoes en ketchup.

BITTERBALLEN

Vijf stuks, geserveerd met een salade,
appelmoes en ketchup.

KIPNUGGETS

Zes stuks, geserveerd met een salade,
appelmoes en ketchup.

Tonijnsalade, sla, ei en komkommer tussen getoast
tramezzini brood.

7
6

BROODJE GEITENKAAS

8

BROODJE GEZOND

8

BROODJE MARTINO

8

VLEESCROQUETTES

10

Keuze uit wit of meergranen, broodje met carpaccio,
groene pesto, rucola, pijnboomspitten, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise.

6

Keuze uit wit of meergranen, broodje met ham en kaas,
mayonaise, ei, tomaat, komkommer en salade.

TOSTI

3

IJSJE

2

Op een hoorntje.
Keuze uit; vanille of chocolade ijs.

11

6

7

Enkele tosti met ketchup geserveerd.

BROODJE CARPACCIO

Keuze uit wit of meergranen, broodje met zachte geitenkaas,
vijgenjam, rucola, pijnboompitten en balsamico

PASTA

Kinderportie pasta bolognese.

De klassieker, twee boterhammen met ham, kaas en drie
spiegeleieren. Wordt geserveerd met een salade.

Keuze uit wit of meergranen, broodje met filet americain,
martinosaus, augurk, ui en tabasco.
Twee ambachtelijke vleeskroketten, geserveerd met salade,
mosterd en een broodje; keuze uit wit of meergranen.

TOSTI

8

PANINI UIT DE OVEN

8

PANINI CAPRESE

7

PANINI ZALM

9

Dubbele tosti met ham en kaas, geserveerd met ketchup en
een salade.
Warme panini met ham, tomaat, ananas en Provençaalse
kruiden, gegratineerd met kaas. Geserveerd met een salade.

IETS VAN SOEP

Warme panini met mozzarella, groene pesto en tomaat.
Geserveerd met een salade.

Alle onderstaande gerechten
worden geserveerd met brood

Warme panini met gerookte zalm, kruidenkaas, rucola en
tomaat. Geserveerd met een salade.

SOEP DU JOUR

6

TOMATENSOEP

6

Naar gelang dag inkoop
Zonder balletjes.

Dagverse suggesties op onze suggestieborden,
onze medewerkers lichten deze graag voor.

Onze desserts staan op de drankenkaart
vermeld, deze vindt u op tafel

IETS MET SLIERTEN
PASTA PESTO

10

PASTA PANCETTA

16

Spaghetti met groene pesto,
pijnboompitten en zongedroogde tomaat.
Tagliatelle met pancetta, champignons,
look en room.

PASTA CHORIZO

15

PASTA BOLOGNESE

12

WOK KIP

17

Tagliatelle met chorizo in een
tomatenroomsaus.

Spaghetti met een tomatensaus.

Gewokte kip met oosterse groenten en saus.
Geserveerd met mie

WOK SCAMPI

In look gewokte scampi met oosterse
groenten. Geserveerd met mie

WOK VEGA

Diverse gewokte groenten. Geserveerd met
een krokante wrap.

22
12

IETS
VAN SALADE
Alle onderstaande gerechten
worden geserveerd met brood

PIKANTE KIP

12

GEITENKAAS

11

SCAMPI

15

CAESAR

12

Salade met in Chili gebakken kipreepjes
en aardappelsalade
Salade met honing gegratineerde
geitenkaas en pijnboompitten.
Salade met vijf in lookboter gebakken
scampi.
Salade met gegrilde kipreepjes, spek, ei,
croutons, parmezaanse kaas en
caesardressing.

IETS VOOR HET DINER
Alle onderstaande gerechten worden geserveerd
met frites en salade of warme groenten.

IETS
VAN TEVOREN

BISTROT BURGER

16

ENTRECOTE

22

PROEVERIJ VIS

13

STEAK

27

CARPACCIO

13

SATE

17

VARKENSHAAS

20

GARNAALCROQUETTES 1 4

SCAMPI

23

KAASCROQUETTES

11

SCAMPI

14

Burger met spek, cheddar, sla, tomaat,
augurk en gefrituurde ui.
Geserveerd met coleslaw en barbecuesaus.
Entrecote afgewerkt met kruidenboter.
Van het malste stuk van het rund; de filetpur. keuze uit: peper- of champignonsaus.
Twee stokjes kipsate. Geserveerd met
satésaus en kroepoek.
Zonder balletjes.
Keuze uit; peper- of champignonsaus.
Negen gepelde scampi gebakken in onze
heerlijke kruidenboter.

VISPAN

Diverse soorten vis op mediterrane wijze.
Geserveerd met crustini’s

21

ZALM

22

KABELJAUW

24

Zalmfilet met tuinkruidensaus.
Kabeljauw met romige mosterdsaus.

Alle onderstaande gerechten
worden geserveerd met brood

Zalm, forel, scampi look

Dun gesneden rundvlees, afgewerkt
met groene pesto, rucola,
Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten en balsamico.
Twee ambachtelijke garnaalkroketten
met cocktailsaus.
Twee ambachtelijke kaaskroketten
met mosterd.
Zes scampi gebakken in kerriesaus.
Eventueel ook mogelijk in
kruidenboter gebakken

GEHAKTBALLETJES
Zes balletjes in een pittige
tomatensaus.

8

