Soepjes :

Traditionele uiensoep met gegratineerde kaas

€ 6,00

Kreeftensoep  met room en cognac

€ 7,50

Tomatensoep met kruidenroomkaas en basilicum

€ 6,00

Diverse lunchgerechten:

Broodje kroket of frikandel (zacht bolletje)
€ 3,95
Broodje pikante kaassouflé met ui en satésaus
€ 4,50
Bord frites
€ 3,75
Bord frites m
 et frikandel, kroket of kaassouflé        € 6,50
(met broodje +1,50)

Tosti
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

ham en kaas
€ 3,75
kaas
€ 3,75
Geitekaas (alleen op bruin brood)
€ 4,50
Caprese (alleen op wit brood)
€ 4,50
Roerei zalm (alleen op wit brood)                € 4,50

Pannenkoek n
 aturel met stroop en suiker
€ 5,50
Pannenkoek k
 aas, ham, spek of appel
€ 7
 ,00
Pannenkoek met 2 van bovenstaande ingredienten     € 8,50

Diverse Uitsmijters:
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

ham
kaas (kaas meegebakken)
ham/kaas ( ham en kaas meegebakken)
spek

€ 6,25
€ 6,25
€ 7,25
€ 7,25

Diverse lunchbroodjes :

geserveerd op vloerbrood wit of bruin
Broodje warme beenham met honingmosterdsaus      € 6,50
Broodje gezond met ham en kaas
€ 6,50
Broodje carpaccio met pesto, truffelmayonaise
€ 9,50
                   pijnboompitjes en oude kaas
Broodje gerookte zalm met dille mayonaise
€ 9,50
Champignons uit de oven i n knoflookroom saus
€ 8,50
Broodje hamburger koekenbier met ui, spek,
€ 9,25

                                kaas, koekenbier saus en frites
2 kwekkenboom kroketten met 2 sneetjes brood
€ 8
 ,50
Twaalf uurtje klein tomatensoepje, brood met een       € 8
 ,50
                      kroket en gebakken eitje met kaas en ham

Diverse Borrelhapjes  :
Bitterballen ( 8 stuks)
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)
Japanse tempura garnalen (6 stuks)
Kaasstengels (oude kaas en 6 stuks)
Kipnuggets (8 stuks)

€ 6,50
€ 7,50
€ 8,75
€ 6,00
€ 6,50

Diverse ijsjes (met slagroom):
Dame blanche vanilleijs met chocoladesaus
Coupe Koekenbier vanilleijs chocoladesaus
                              en advocaat
Cheesecake met vanilleijs en aardbeiensaus

€ 6,00
€ 6,50
€ 7,00

