BROODJES
Al onze broodjes worden vers bereid!
Broodje
ham of kaas
Broodje gezond
belegd met kaas, ham, sla, ei,
komkommer en tomaat
Broodje filet americain
met ei en uitjes
Broodje kroket
met mosterd
Broodje brie
met walnoten en honing
Broodje gerookte zalm
rijkelijk besmeerd met kruidenkaas
op een bedje van sla

€ 2,60
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 3,90
€ 5,20

Keuze uit: Italiaanse bol, bruine meergranenbol,
pistolet wit of bruin.

BROODJES

TOSTI’S

Onze tosti’s worden vers bereid.

Tosti
ham en kaas
Tosti Hawaii
met ham, kaas en ananas
Tosti gerookte zalm
met kruidenkaas en uitjes
Tosti gehakt
met ham, kaas en gekruid gehakt
Keuze uit wit of bruin brood.

LUNCH

€ 3,90
€ 3,90
€ 5,20
€ 5,20

LUNCH
Soep van de dag
geserveerd met brood en kruidenboter
Tomatensoep
geserveerd met brood en kruidenboter
Omelet
naturel
Omelet
geserveerd met ham en/of kaas
Uitsmijter
3 eieren met ham en kaas
Broodje kip saté
geserveerd met sla en kroepoek
Salade Tonijn
een frisse salade met tonijn en olijven

€ 5,20
€ 5,20
€ 5,20
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80

12 uurtje
tomatensoep, 2 sneden brood met
ham, kaas, gebakken ei en een kroket
Keuze uit wit of bruin brood.

LUNCH

€ 9,10

HOOFDGERECHTEN

Fish & Chips
gebakken lekkerbek met friet, salade,
tartaarsaus en mayonaise

€ 7,80

Kipsaté
geserveerd met salade, friet of brood

€ 9,10

Hamburger op een broodje naar keuze
geserveerd met friet en salade
€ 9,10
Salade Tonijn
een frisse salade met tonijn en olijven

€7,80

HOOFDGERECHTEN

WARME DRANKEN & ZOET
Koffie / espresso
Cappuccino / koffie verkeerd
Latte macchiato
IJskoffie
Warme chocolademelk
met of zonder slagroom
Thee
keuze uit diverse smaken
Verse muntthee
met honing
Verse gemberthee
met sinaasappel

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,90
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,90
€ 3,90

IETS LEKKERS ERBIJ?
Wafel met slagroom

€ 2,60

Worstenbroodje
Brabants Worstenbroodje

€ 2,60

Verse appeltaart
met of zonder slagroom

€ 3,90

WARME DRANKEN & ZOET

BORREL & BITES
Broodplankje
met dips en huisgemaakte kruidenboter

€ 3,90

Mixplankje
brood, aioli en tomatentapenade kaas,
worst, nacho’s, olijven,
4 personen
8 personen

€ 7,80
€ 14,30

Nacho’s
met tomatensalsa, crème fraîche
en gesmolten kaas

€ 7,80

Bitterballen van het huis
geserveerd met mosterd en mayonaise
6 stuks
10 stuks

€ 5,20
€ 7,80

Gemengd bittergarnituur (10 stuks)
geserveerd met dips

€ 7,80

BORREL & BITES

