LUNCH

tot 5 uur

SOEPEN
Franse uiensoep met kaasbroodje 4,75!
Tomatensoep met basilicum 4,75 !
Rodebietensoep met sour cream en mierikswortelcrème 4,75 !

BROODJES UIT DE OVEN
Focaccia Geitenkaas, pecannoten en honing 5,90 !
Focaccia Mozzarella, tomaat en basilicum 5,90 !
Focaccia Tonijnsalade, tomaat en jonge kaas 6,50
Triple Tosti met ham, jonge kaas en tomaat 4,20
Tosti ham en jonge kaas of kaas ! 3,20

CIABATTA’S, BRUIN OF WIT
“B.L.T” Bacon, sla, tomaat en mayonaise 6,20
Gerookte Zalm, kappertjes en avocadomayonaise 7,20
Pecorino, gegrilde paprika, courgette en aubergine 6,30 !

BROODJES, BRUIN OF WIT
Twee kroketten van “Oma Bob” op sneetjes brood met mosterd 6,20
Bospaddestoelenkroketjes op sneetjes brood met rouille 6,40 !
Hollandse garnalenkroketjes op sneetjes brood met aïoli 7,40
Rosbief met rucola, pestodressing, parmezaan en kappertjes 5,90
Warme beenham met honing-mosterdsaus 5,10

CLUB SANDWICHES, BRUIN OF WIT
“Rembrandt” Kiprollade, engelse bakbacon en bieslookmayonaise 6,90
“Hoogland” Old Amsterdam, mini omelet en pestomayonaisse 6,80 !
“Rijn” Rosbief, rucola, parmezaan en bieslookmayonaise 6,90
“Visbrug” Gemarineerde Zalm en mierikswortel dillemayonaise 7,60

EIEREN, BRUIN OF WIT
Uitsmijter naturel 6,- !
Omelet naturel 7,- !
Topping naar keuze: +0,80
jonge kaas, oude kaas, ham, bacon, rosbief, paddestoelen...

WRAPS
Carpaccio, balsamicosiroop, parmezaan en rucola 6,20

Gerookte zalm, courgettesalsa en mierikswortelcrème 6,90
Gegrilde aubergine, hummus, pecorino en rucola 5,90 !

SALADES
Geitenkaas, pecannoten, zontomaat, olijven, honingdressing 10,50 !
“Niçoise” Tonijnsalade, sperzieboontjes, eitje, paprika, ansjovis 10,50

STEVIGE LUNCH
Rib-eye of entrecôte met jus de veau, frites en seizoensgroenten 17,50
Runderburger met gebakken ui, augurk, kaas, tomaat en frites 10,50

ZOET !
Huisgemaakte tiramisu; van Sambocca en mascarpone 5,50
Chocoladetaart met slagroom 4,20
Appeltaart met slagroom 3,25
Huisgemaakte biologische appeltaart 5,50
Biologische yoghurt met vers fruitsalade, muesli en honing 6,50

BORREL

de gehele dag

BITTERGARNITUUR
Bitterballen van Oma Bob 5,Kaasstengels 5,- !
Rucola kaaskroketjes 5,50 !
Geitenkaaskroketjes 5 ,50!
Kaassoufflés 4,75 !
Mini loempia’s 4,50 !
Kip nuggets 4,50
Mini fricandelletjes 3,50
Dende combi -klein (15) 9,50
-medium (22) 13,50
-groot (36) 21,50

TAPAS
Calamares met aïoli 5,50
Yakitori kip spiesjes 5,25
Gekruide kippenpootjes met chillisaus 5,Gehaktballetjes in tomatensaus 5,25
Gebakken paddestoelen in knoflook en peterselie 3,75 !
Bruschettas met zalm, rosbief of tomatensalsa ! 6,50
Nacho’s met chorizo, kaas, crème fraîche en avocado mousse
( zoals ze op terschelling doen) 5,25 !
Flammkuchen met crème fraîche, ui, kaas en spekjes 5,50
Gemarineerde olijven 3,50 !
Gemengde nootjes 2,50 !
Portie huisgemaakte frites met mayonaise 3,25 !
Brood met tapenade, aïoli, hummus of kruidenboter 4,25 !
Brood met een combinatie van tapenade, aïoli en kruidenboter 4,75 !

