Afhalen & Bezorgen
Koude Broodjes

Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol, of waldkorn carré

Als een vis in het water
met huisgemaakte tonijnsalade rode ui | 7,50
Spekkie voor het bekkie
met serranoham, salade en truffelmayonaise | 7,50
Goed vlees in de kuip
met carpaccio van rund, oude kaas, salade en truffelmayonaise | 9,50
Verstand van een garnaal
met gerookte zalmfilet, garnaaltjes, rode ui, salade en cocktailsaus | 9,50

Sandwiches

Van ambachtelijk focaccia brood

Club Sandwich
met kaas, ham, spek, gerookte kip, tomatenmayonaise,
salade, tomaat, komkommer en mosterd | 9,50
Zalm Sandwich
met gerookte zalm, rode ui, cocktailsaus, salade, tomaat, komkommer | 9,50
Warme Broodjes

Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol of waldkorn carré

Cubano * eventueel ook vegetarisch te bestellen
met gerookte kip, kaas, tomaat en pesto uit de oven | 8,50
Tonino
met tonijn, kaas, rode ui en pesto uit de oven | 8,50
Franspanjo * eventueel ook vegetarisch te bestellen
met brie, serranoham, walnoten en honing uit de oven | 9,50
Mexicano
met gebakken kip, ui, champignons, paprika en tacosaus | 9,50
Pollo Picanto
met gebakken kip in pittige roomsaus | 9,50
Azio
met gebakken kip, cashewnoten, pindasaus en kaas uit de oven | 9,50
Novo
met gebakken kip, ui, champignons, chilisaus en kaas uit de oven | 9,50
Voor de stevige trek
Janssen Burger Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol of een waldkorn carré
gegrilde runder hamburger met tomaat, komkommer, sla, augurk, bacon, kaas, mayonaise,
curry en tomatenmayonaise | 7,50
Niet langer tobben, 2 kroketten van Dobben
met mosterd en de keuze uit friet of broodje naar keuze | 9,Saté Babi
varkenshaas saté met kroepoek, fruituitjes, atjar, salade
en de keuze uit friet of stokbrood | 15,Spare-ribs
met gemengde salade, bbq saus, knoflooksaus en friet | 17,50
DagHap
vraag naar onze hap van de dag of laat je verrassen | 17,50

Afhalen & Bezorgen
Maaltijdsalades
Onze basissalade bestaat uit gemengde salade,
tomaat, komkommer, croutons, pittenmix en dressing
salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Ceasar salade
met in sesam gebakken kipfilet afgeblust met ketjap
en Parmezaanse kaas | 14,50 klein 12,50

Chicken salade
met gerookte kip, gefrituurde kipkrokantjes, ananas
en chilidressing | 14,50 klein 12,50

Quatro salade
met tonijnsalade, serranoham, brie, kaas bitterballen
en balsamicodressing | 14,50 | klein 12,50

Carpaccio salade
met dungesneden rundvlees, oude kaas
en truffelmayonaise | 14,50 klein 12,50

Geitenkaas salade
met lauwwarme geitenkaas, honing, appel,
walnoten en spek | 14,50 klein 12,50

ier kazen salade
met manchego, gorgonzola, brie, geitenkaaskroketjes
en walnoten | 15,50 klein 13,50

Surf & turf salade
met in ketjap gebakken kipfilet en gamba’s | 15,50 klein 13,50

Oceano salade
met garnalen, gerookte zalm, gefrituurde scampi’s, rode ui
en cocktailsaus | 15,50 klein 13,50

Bijgerechten
Stokbrood met 3 smeersels | 5,00
Friet met mayonaise | 3,50
Aardappelmaantjes met mayonaise | 3,50
Gemengde salade | 3,50
Extra’s
Fles frisdrank 1,5l | 3,50
Bierpakket of je favoriete biertje bij je maaltijd? Dat kan! Prijs op aanvraag.
Dinerbon? Bedrag zelf te bepalen
Toiletrol | 1,50

