Tosti’s en sandwiches
Keuze uit wit of bruin brood

Tosti

€ 5,25

Ham en/of kaas

BLT sandwich

€ 6,95

Koud geserveerd met bacon, sla & tomaat

€ 5,95

Croque Monsieur
Ham, kaas & bechamelsaus

€ 6,50

Croque Madame
Ham, kaas, bechamelsaus & een spiegelei

Belegde broodjes
Keuze uit wit of bruin brood

€ 7,95

Gezond
Ham, kaas, tomaat, komkommer & ei

€ 8,95

Gerookte zalm
Bieslookroomkaas, kerriemayo & ui

€ 8,95

Carpaccio
Truffelmayo, kaas, zongedroogde tomaat,
zaden & pitten

Varkenshaas met ketjap, paprika,
ui & champignons

€ 9,25

Emmentaler

€ 8.95

Heeren Hofsteenge

Met tapenade van peppadew & olijf

€ 9,25

Geitenkaas
Lauw warm, walnoten & framboosdressing

Eiergerechten
Keuze uit wit of bruin brood

€ 8,75

Uitsmijter
3 eieren met ham en/of kaas

Omelet kaas/champignons

€ 8,50

Gevuld met gebakken champignons & kaas

Uitsmijter Hofsteenge

€ 9,25

3 eieren met ham, kaas & rosbief

Omelet zalm

€ 8,95

Gevuld met gegaarde gerookte zalm

Twaalf uurtje

€ 9,95

Kroket, spiegelei & een kleine soep

Omelet roomkaas

€ 8,95

Gevuld met bieslookroomkaas, ui & spek

Maaltijdsalades
(Alle salades worden geserveerd met brood, boter, kaas, rauwkost, ei, rode ui en zaden & pitten)

Steak

€ 15,75

Biefstuk & caesardressing

Tonijn

€ 16,75

Tataki van tonijn & soja gel

€ 15,75

Carpaccio
Truffelmayo & zongedroogde tomaat

€ 16,75

Eendenborst
Zuurkool & cranberry’s

Geitenkaas

€ 15,75

Framboosdressing & walnoten

Zalm

€ 16,50

Kerriemayo & kappertjes

Plates
Keuze uit wit of bruin brood of frites

Gehaktbal

€ 9,50

Met mosterd

Kwekkeboom kroketten

€ 8,00

2 stuks met mosterd

Duo saté

€ 9,75

Kip, varken, kroepoek & saté saus

Lunchsharing

€ 8,00

2 stuks met mosterd

(vanaf 2pers)

Seizoensgebonden gerechtjes
om lekker samen te delen.

€ 11,25 p.p.

Vegetarische kroketten

Soepen
Mosterdsoep met droge worst
Tomatensoep met rundvlees
Seizoensoep wisselende soep

€ 5,50
€ 5,50
€ 6,25

