
BELEGDE BROODJES

Gezond € 7,25
ham, kaas, en een rijk garnituur van salades met

remouladesaus

Kroketten € 7,25
twee sneetjes brood met twee kalfskroketten

Gerookte zalm € 9,95
gerookte zalm en sla met remouladesaus

Tonijn € 9,25
huisgemaakte tonijnsalade, sla, ui met remouladesaus

Warme of hete kip € 9,95
kipfilet, champignons, paprika en ui

Club Sandwich € 9,95
tramezzinni (Italiaans) brood met komkommer, tomaat,

kip, spek, sla, ei en ananas met remouladesaus

Twaalf uurtje € 10,95
soep naar keuze, broodje kroket, broodje ham en kaas en

koffie of thee naar keuze

SOEP, geserveerd met oerbrood

Kippensoep € 5,50
rijkelijk gevulde soep met kip en groente

Tomatensoep € 5,50
zoet en lichtgebonden soep van tomaten

Champignonsoep € 5,50
romige soep met champignons en ui

SALADE, geserveerd met oerbrood

Salade biefstuk € 9,95
biefstukreepjes, komkommer en tomaat met cocktailsaus

Salade tonijn € 9,95
huisgemaakte tonijn, ei, kappertjes en olijven met remouladesaus

Salade gerookte zalm € 9,95
gerookte zalm, komkommer, ei, tomaat en walnoten met

remouladesaus

Salade falafel € 9,95
falafel, komkommer, tomaat, ei en walnoten met knoflooksaus

TOSTI

Tosti ham en kaas € 4,50
Tosti Hawaii € 4,80
kaas, ham en ananas

Tosti 'De Sallandse Berg' € 5,95
brie, tomaat en pesto

Croque Madam € 6,95
drielaags tosti met ham, kaas en een spiegelei

Panini

Panini ham en kaas € 6,25
Panini Hawaii € 6,75
kaas, ham en ananas

Panini brie € 7,95
brie, walnoten met honing

UITSMIJTER

Uitsmijter ham en kaas € 7,95
Uitsmijter spek € 8,95
Uitsmijter gerookte zalm € 9,95

PLATES, geserveerd met rauwkorst en friet

Gebakken kip € 15,95
Gebakken biefstuk € 16,95
Gebakken zalm € 16,95
Cheeseburger € 13,95
sla, komkommer, tomaat, runderburger, spek, kaas met BBQ-saus

BITES

Bourgondische bitterballen (8 stuks) € 7.25
Gemengde bittergarnituur (12 stuks) € 9,75
Mini loempia's (12 stuks) € 6,95
Brood met dips € 5,75
met remouladesaus, knoflooksaus en kruidenboter

Friet met mayonaise € 3,75
Nacho's € 6,95
tomaat, ui, kaas met zure room en guacamole

extra kip € 1,50

PANNENKOEK

Pannenkoek naturel € 6,75
Pannenkoek appel € 7,50
Pannenkoek kaas € 7,50
Pannenkoek spek € 8,50
Boerenpannenkoek € 9,25
spek, champignons, paprika, ui en spiegelei


