
BROODJE CAPRESE

BROODJE GEROOKTE ZALM

BROODJE CARPACCIO

BROODJE SERANOHAM

€  9,00

€  9,00

12 UURTJE VLEES

12 UURTJE VIS

12 UURTJE VEGA

BROODJE WARME BRIE

BROODJE GEKRUIDE KIP

BROODJE PULLED PORK

BROODJE ZALM ROSMAELEN

€  9,00

€  9,50

€  9,50

€  9,50

Tomaat, mozzarella, pesto, pijnboompitten

Gerookte zalm, sla, roomkaas, bieslook, rode ui, lente ui

keuze uit: honing mosterdsaus, BBQ saus of satésaus

Langzaam gegaard varkensvlees, sla, 

Italiaanse bol met zalm, gesmolten kaas, 

rucola en basilicum

Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, sla, rucola 

pijnboompitten, zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

Seranoham, rucola, pesto en Parmezaanse kaas

Broodje met gebakken ei, Bourgondische kroket,
carpaccio salade en tomatensoep

€ 13,50

Broodje met gebakken ei, garnalen kroket,
zalmsalade en tomatensoep

Broodje met gebakken ei, kaaskroket,

rauwkostsalade en tomatensoep

€ 13,50

€ 13,50

Warme brie met roomkaas, walnoten, rucola en honing

rode ui, lente ui en BBQ saus

Gekruide kipreepjes, sla, lente ui en rode ui

€  9,75

€  9,50

kruidenboter en mosterd dille dressing

en mosterd dille dressing

Keuze uit: volkoren  (bruin)     /    Italiaanse bol  (wit)

Met Italiaanse     bol (wit)

Keuze uit: volkoren  (bruin)       /    Italiaanse bol  (wit)



CARPACCIO WRAP

ZALM WRAP

€ 8,50

€ 8,50

GAMBA SALADE

CARPACCIO SALADE

KIP TERIYAKI SALADE

ZALMSNIPPERS SALADE

GEITENKAAS SALADE

VEGA SALADE

Salade met in knoflook gebakken gamba's

€ 15,00

€ 13,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 10,00

Salade met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, rucola,
zongedroogde tomaat, pijnboompitten en truffelmayonaise

Gebakken kipreepjes, cashewnoten, rode ui 
en sesamzaadjes in zoete terriyakisaus

Salade met zalmsnippers, rode ui, bieslook
en mosterd dille saus

Salade met lauwwarme geitenkaas, 
rucola, walnoten en honing

Salade rijkelijk gevuld met diverse groenten
gebakken met knoflook en afgeblust met sojasaus

BRABANTSE WORSTENBROODJES
Twee ambachtelijke Brabantse worstenbroodjes met curry

€  5,50

UITSMIJTER CARPACCIO

TOSTI KIP PESTO

TOSTI HAWAÏ

TOSTI GEITENKAAS

TOSTI VEGA

UITSMIJTER ROSMAELEN

BOEREN OMELET

Drie eieren, kaas, ham, bacon

Rundercarpaccio, drie eieren, Parmezaanse kaas, sla 

zongedroogde tomaat, pijnboompitten en truffelmayonaise

Drie opgeklopte eieren met kaas, bacon, prei, ui, 

en een bourgondische kroket 

champignons, tomaat en paprika

Kipfilet, pesto, rode ui en mozzarella

€  6,00

€  7,75

€  7,00

Belegd met ham en kaas

Geitenkaas, honing, walnoten en rucola

Ham, kaas en ananas

Courgette, kaas, tomaat en Italiaanse kruiden

CLUB SANDWICH

ZALM SANDWICH

KIP SANDWICH

Gerookte zalm, sla, roomkaas, bieslook

€  9,75

€  9,75

Bacon, roomkaas, kipfilet, komkommer, tomaat, 

Kipfilet, sla, rode ui, komkommer en truffelmayonaise

€  9,50

TOSTI HAM / KAAS

BOURGONDISCHE KROKETTEN
Twee sneetjes wit of bruin brood met mosterd en kuipje boter

€  8,00

€  7,00

€  8,50

€ 11,50

€ 11,50

€   9,75

sla, ei, rode ui en whisky cocktailsaus

rode ui en mosterd dille dressing

€ 8,50CRISPY CHICKEN WRAP

Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, sla, rucola 

pijnboompitten, zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

Gerookte zalm, sla, roomkaas, bieslook, rode ui,
lente ui en mosterd dille dressing

Krokante kipfilet, sla, komkommer, rode ui,
tomaat en chilisaus 

Geserveerd met 3 sneetjes brood (wit/bruin)

Geserveerd met 3 sneetjes brood (wit/bruin)

Geserveerd met 2 sneetjes brood (wit/bruin)


