
SALADES

SANDWICH

PANNENKOEKEN

NACHO CHEESE

Caesarsalade                       10,00
Kip, little gem, croutons, ei, Parmezaanse kaas & dressing  
Avocadosalade                                          10,00
Avocado, little gem, croutons, ei & Parmezaanse kaas   

Boerenkaas                         8,00
Op biologisch desembrood met truffelmayonaise
Serranoham                 9,50
Op biologisch desembrood met zongedroogde tomatencrème
Zalm                       10,00
Op biologisch desembrood met honing-mosterdsaus 

Pannenkoek naturel                        6,00
Ham/kaas/spek toevoegen                                         p.s. + 0,50

Tortillachips uit de oven               8,50
Met guacamole, cheddar, tomaat & crème fraîche

LUNCH
Tot 17.00 uur te bestellen.
Heeft u last van een voedselallergie of -intolerantie?
Geef het aan bij de bediening; zij beschikken over een allergenenkaart!

Draadjesvleescroquetten            10,50
Met grove mosterdmayonaise
Garnalencroquetten                   9,50
Met citroenmayonaise

2 CROQUETTEN OP BROOD

Vraag aan onze bediening naar het twaalfuurtje van de dag         12,00  
Croquet op brood, eitje, soep & salade

TWAALFUURTJE

UITSMIJTER 
Uitsmijter op biologisch desembrood geserveerd met drie eieren            8,00
Ham/kaas/spek toevoegen                              p.s. +  0,50

Tosti ham & kaas               6,50
Met biologisch desembrood & ketchup 
Tosti mozzarella & pesto                                                                                   7,00
Met biologisch donker desembrood & ketchup 

TOSTI



WARME SNACKS

KOUDE SNACKS

Bourgondiër bitterballen                                     6,00 / 11,50
Keuze uit: 6 stuks of 12 stuks     
Kaasstengels                                                                                        6,00 / 11,50
Keuze uit: 6 stuks of 12 stuks     
Bittergarnituur                                      6,75 / 13,50
Keuze uit: 9 stuks of 18 stuks
Crispy chicken strips                6,75
6 stuks 
Yakitori met sesam & bosui                                   8,00
6 stuks 
Tatsuta kipdij bites gember & sake                                  6,50
6 stuks 
Groentensamosa’s met chili (vegan)                                  5,50
6 stuks 
Tortillachips uit de oven               8,50
Met guacamole, cheddar, tomaat & crème fraîche           

Proefplateau voor 2 à 3 personen                               22,50
Brood met smeersels, bitterballen, samosa’s, olijven, amandelen, 
wasabi noten, brokkelkaas & zeeuwse worst

Grof brood van de plaat met olie en tapenade                                5,50
Wasabi noten                 3,25
Pittige pinda’s 
Groene bella cerignola olijven en rookamandelen                 5,50
Olijven met pit
Crudité met zongedroogde tomaten-yoghurtdip                                 5,50
Gezonde borrelplank met rauwkoststicks 
Proeverij Reypenaer                                                     12,25
Met kletzenbrood, vijgenchutney & hazelnoten
Overjarige brokkelkaas met grove mosterd                   5,75
Serranoham met gerookte olijfolie                    6,25
Gedroogde Zeeuwse worst met zeewierpiccalilly                   6,25

SNACKS
Heeft u last van een voedselallergie of -intolerantie?
Geef het aan bij de bediening; zij beschikken over een allergenenkaart!

LET’S TALK ABOUT 

SNACKS BABY


