BROODJES

SALADES

BROODJE TONIJN €6,00

KIPSALADE €8,50

Huisgemaakte tonijnsalade gegarneerd
met rode ui en augurk

BROODJE ZALM €6,00
Gerookte zalm met gemengde sla en
Kruidenkaas

BROODJE BRIE €6,00

Gemengde sla met zacht gegaarde
kippendijen, komkommer, tomaat,
bosuitjes en een gekookt eitje met piri piri
dressing

TONIJNSALADE €8,00
Huisgemaakte tonijnsalade met gemengde
sla gegarneerd met rode ui, tomaat, maïs
en sweet pickled relish als dressing

Roombrie, walnoten en honing

BROODJE KIP PIRI PIRI €7,00
Zacht gegaarde kippendijen gegarneerd
met frisse komkommer en piri piri saus

CARPACCIOSALADE €8,50
Carpaccio gegarneerd met rucola
zongedroogde tomaten pijnboompitten
Parmezaanse kaas en truffel mayonaise

BROODJE GEZOND €6,00
Belegen kaas en beenham gegarneerd met
gemengde sla, komkommer, tomaat en
een gekookt eitje

VOOR BIJ DE BORREL

BROODJE CARPACCIO €8,00
Carpaccio gegarneerd met rucola
zongedroogde tomaten pijnboompitten
Parmezaanse kaas en truffel mayonaise

Keuze uit: Italiaanse bol, Bruine baguette
en Witte baguette.

BITTERBALLEN 10 ST. €4,50
BITTERGANITUUR 12 ST. €5,00
BORRELPLANK €7,50
GEFRITUURDE UIENRINGEN
4ST. €1,50

WARME GERECHTEN

SNACKS

CHUNKY BERRY €7,50

FRIKANDEL* €1,75
KROKET* €1,75
KAASSOUFLE* €1,75
GEHAKTBAL* €2,75
TOSTI HAM/KAAS €2,50
PORTIE FRITES €1,95

Malse 180 grams Black Angus burger met
tomaat, gepickelde komkommer, rucola,
rode ui en een romige truffelmayonaise op
een knapperig broodje

HOT MARILYN €8,50
Malse 180 grams Black Angus burger met
jalapeño pepper relish, tomaat, gepickelde
komkommer, rucola, onion rings, jalapeños
en een Thaise sriracha chilimayonaise op
een knapperig broodje

FRITES MEXICO €6,50
Verse frites met zacht gegaarde
kippendijen, warme cheddar cheese saus
en een garnituur van bosuitjes, jalapeño
peper, rode ui en guacamole

VARKENSHAASSATÉ €12,50
Saté van de haas, geserveerd met frites,
atjar, kroepoek en gebakken uitjes.

UITSMIJTER €6,50
3 gebakken eieren met ham en kaas,
geserveerd op wit of bruin brood!

KINDERMENU €4,00
Frites met een snack naar keuze: Frikandel,
kroket of een kaassoufflé. Geserveerd met
saus naar keuze en appelmoes

*Met bolletje of brood +€0,75

