MENUKAART
BROODJES
Broodje pikante kip

UITSMIJTERS & OMELETTEN
8.50

Champignons, rode ui, mais, paprika en chilisaus

Broodje gerookte zalm

9.50

Roomkaas, komkommer, ui, kappertjes en rucola

Broodje carpaccio

9.50

Kruidenmayonaise, rucola, Parmezaanse kaas,
gedroogde tomaat en notenmix
(keuze uit een Italiaanse bol of volkorenbol)

9.00
0.75
9.00
0.75

Uitsmijter “The Wing”

10.50

(keuze uit: boerenham, jonge kaas, oude kaas, spek,
champignons, rosbief, tomaat, gerookte kipfilet, fricandeau)

Spek, tomaat, Parmezaanse kaas en groene kruiden

Boerenomelet

CLUBS
Clubsandwich traditioneel

Uitsmijter met 1 toevoeging
Elke extra toevoeging
Omelet met 1 toevoeging
Elke extra toevoeging

9.00

SPECIALS

Kip, gebakken spek, tomaat, omelet,
frisse sla en mayonaise

Clubsandwich zalm

10.50

Groenten, champignons, spek en oude kaas
(keuze uit bruin of wit desem brood)

10.00

Gerookte zalm, frisse sla en kappertjesmayonaise

Ambachtelijke gehaktbal uit de jus

6.75

Satésaus, tafelzuur, met een Italiaanse bol
of friet met mayonaise

SALADES

2 Ambachtelijke rundvleeskroketten

8.50

Grove mosterd, met brood of friet en mayonaise

Salade gerookte zalm

12.50

Toscaanse tomatensoep

11.50

Italian burger

Kappertjes, rode ui, komkommer,
tomaat, gekookt ei, croutons en huisdressing

Salade geitenkaas
Honing, walnoten, rode ui, komkommer,
tomaat, gekookt ei, croutons en huisdressing
(met gebakken spek + 1.50)

Salade pikante kip

11.50

Champignons, rode ui, mais, paprika, tomaat,
komkommer en chilisaus

Caesar salade

11.50

Romeinse sla, krokante kip, Parmezaanse kaas,
ansjovis, caesar dressing en croutons
(met gebakken spek + 1.50)

6.75

Pesto en een krokante soepstengel

14.50

Italiaanse bol, dubbele rundvleesburger, tomaat,
frisse sla, pestomayonaise, Parmezaanse kaas,
spek, friet en mayonaise

Italian vega burger

12.50

Italiaanse bol, kruidige vegetarische burger,
tomaat, frisse sla, pestomayonaise,
Parmezaanse kaas, friet en mayonaise

Kipsaté met huisgemaakte satésaus

14.50

Atjar, kroepoek, gebakken uitjes,
friet en mayonaise

TOSTI’S

Gebakken Noorse zalmfilet

15.50

Remouladesaus, friet en mayonaise

Tosti kaas / ham & kaas

4.50

met curry of ketchup

Tosti kip, spek & tomaat

5.25

met kruidenmayonaise

Tosti brie, honing & serranoham
met rucola en kruidenmayonaise

5.25

Varkensschnitzel

13.50

Gebakken ei en groene pepersaus,
friet en mayonaise
Groene side salad bij uw special
Portie friet met mayonaise

2.75
2.75

(keuze uit een Italiaanse bol of volkorenbol)

*Voor informatie omtrent allergenen kunt u zich tot ons wenden. *Wij werken veel met brood en broodproducten
waardoor wij glutenvrij niet 100% kunnen garanderen.

