
 

CLUB SANDWICH 

Club sandwich gerookte zalmfilet 9.75
Drie geroosterde plakken boerenbrood met boerenkruidenkaas,  
belegd met gerookte zalm, garnaaltjes, komkommer, tomaat,  
rode ui en cocktailsaus

Club sandwich gerookte kipfilet 9.50
Drie geroosterde plakken boerenbrood geserveerd met huisgemaakte  
eiersalade, gerookte kipfilet, tomaat, komkommer, uitgebakken spek  
en een mosterdmayonaise dressing

Keuze uit: rustiek donker, wit of desem maïs brood.

SALADES

Salade gemarineerde kip 12.50
Rijk gevulde salade met gebakken kippendij, tomaat, komkommer,  
cashewnoten, Parmezaanse kaas, taugé, bosuitjes en  
balsamico-mayonaise dressing

Salade geitenkaas 11.50
Geitenkaas uit de oven met honing en walnoten geserveerd op  
diverse slasoorten, cherrytomaten, rode ui en appel

Al onze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter.
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’Heeft u een allergie? Meld het ons!’



SOEPEN

Soep van de dag 5.50
De bediening vertelt u graag welke soep dat vandaag is  
  
Tomatensoep  5.50

Onze soepen worden geserveerd met brood.

EIERGERECHTEN 

Uitsmijter ham en/of kaas 8.50

Uitsmijter spek en/of kaas 8.75

Boerenomelet  8.75
Gevuld met champignons, uien, spek, paprika en ham                                                               

Keuze uit: rustiek donker, wit, of desem maïs brood.

TOSTI XL

Tosti ham en/of kaas 4.50 

Tosti “Heerlijk eten” 4.95
gebakken kipfilet, tomaat, kaas, spiegeleitje

Keuze uit: rustiek donker of wit brood.

’Heeft u een allergie? Meld het ons!’



KROKETTEN 

Twee bourgondische kroketten met brood of friet  8.50

Twee kaaskroketten met brood of friet  8.50

Keuze uit: rustiek donker, wit of desem maïs brood.

BROODJES 

Broodje hamburger  13.50
Wagyu burger geserveerd op een bagnat belegd met sla, tomaat,  
komkommer, Cheddarkaas, uitjes en een gebakken spiegeleitje.  
Met verse friet

Broodje carpaccio 9,75 
Desembol met dun gesneden rundvlees met pijnboompitjes, rucola,  
zongedroogde tomaatjes, olijven, Parmezaanse kaas en basilicumdressing
Keuze uit: desembol wit of bruin.

Broodje gerookte zalm 10.50
Desembol met gerookte zalm, boerenroomkaas, diverse slasoorten,  
tomaat, kappertjes, komkommer, bosuitje en romige mosterddressing    
Keuze uit: desembol wit of bruin.

Baguette gezond 7.95
Mini baguette rijk belegd met sla, boerenham, jonge boerenkaas,  
tomaat, komkommer en een gekookt eitje
Keuze uit: mini baguette rustiek wit of bruin.

Triangel geitenkaas 6.95
Meergranentriangel ruim belegd met geitenkaas, honing en walnoten  
uit de oven

 

’Heeft u een allergie? Meld het ons!’



’Heeft u een allergie? Meld het ons!’

 HAPJES VOOR BIJ DE BORREL

Borrelplank ‘’Heerlijk eten” 14.95
Plank met diverse kleine hapjes, 4 bitterballen, loempia’s  
met oude kaas, puntjes boerenkaas, gedroogde worst,  
brood met smeersels, olijven en canapés 

Portie bitterballen 8.50
8 bourgondische bitterballen met mosterd

Porties kaasbitterballen  7.50
8 Old Amsterdam bitterballen

Broodplankje met kruidenboter, tapenade en aïoli 4.50

Portie olijven 3.50
Schaaltje met zwarte en groene olijven

Portie vlammetjes 7.80
9 pittige mini gehaktloempia’s met chilisaus 

Portie oude & jonge kaas  6.50
Puntjes oude en jonge boerenkaas met mosterd


