Pizza’s
Margeritha • tomatensaus, kaas, italiaanse kruiden 9,5
Hawai • tomatensaus, kaas, ham, ananas 11,50
Salami • tomatensaus, kaas, salami, rucola, 11,50
Veggie • tomatensaus, mozzarella, champignons, paprika, rucola 12,65
Tonno • tomatensaus, tonijn, olijven, paprika, rucola 13,50

Kids kunnen een 1/2 pizza bestellen

Voor de kids
tosti ham & kaas • met curry 4,50
frikandel met friet • met mayonaise 6,50
kipnuggets met friet • met mayonaise 6,50
kroket met friet • met mayonaise 6,50
Poffertjes • met stroop en suiker (12 st.) 6,50
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Soep & salades

Klassiekers
Geserveerd op wit of bruin vloerbrood of glutenvrij brood

Tomatensoep • Tomaten soep 6,50
Dagsoep • vraag de bediening naar onze dagsoep 6,50
Vissalade • Gerookte zalm, knoflook gamba’s, gerookte forel, diverse
slasoorten & bijpassende dressing 15,00
Caesar salade • Gergrilde kippendij, mesclun, croutons, bacon, ei, parmesan, caesar dressing 15,00

2 kroketten brood • geserveerd met boter & mosterd 8,50
Oma’s gehaktbal • geserveerd met boter & huisgemaakte sate saus 8,75
Twaalf uurtje • dagsoep, broodje kroket & broodje tonijn- of
carpaccio 14,50
Sate v/d haas • geserveerd met satesaus, kroepoek, atjar &
gedroogde uitjes en stokbrood 12,00
Beef burger • 100 % rund burger, bacon, oude kaas, tomaten- salsa, augurk, sriracha saus, frites & mayo 16,50
Smoked Avocado burger • met ui, avocadocreme, augurk, tomatensalsa,
sla, srirachasaus, frites & mayo 17,50

Alle salades worden geserveerd met brood & boter

Uitsmijters

Tosti’s

Geserveerd op wit,bruin, glutenvrij

Geserveerd op wit of bruin brood

brood
uitsmijter naturel • 7,50
uitsmijter ham of kaas • 8,00
uitsmijter ham & kaas • 8,75
uitsmijter spek • 8,75
uitsmijter spek & kaas • 9,25

Frites met mayo erbij? + € 2,50

Broodjes
Geserveerd op vloerbrood wit of bruin of glutenvrij brood
BLTC • gegrilde kip, bacon, sla, tomaat, mosterdmayonaise 8,75

tosti ham of kaas • 5,00

Geitenkaas • Geitenkaas, tomatenchutney, rucola & walnoten 9,50

tosti ham & kaas • 5,50

Carpaccio • Balsamico, macadamia noten, rucola, parmesan 9,95
Tonijn • tonijn, ei, kappertjes, rode ui, augurk, appel, mayonaise 8,75
Gerookte zalm • Gerookte zalm, kruidenkaas, kappers, rucola,
miso yuzu mayonaise 10,50

uitsmijter speciaal • 11,25

Heb je een dieet of allergie? Laat het ons weten.

