t
r
a
a
k
h
c
n
u
L
BELEGDE BROODJES

Broodsoorten: Baguette wit, baguette bruin,
baguette meergranen, Italiaanse bol of luxe
rustiek brood wit of bruin

12 UURTJE			

WRAPS

Wrap hete kip

5,75

Met stukjes pittige malse kip, sla en
tomaat, rode ui en chilisaus
Gerookte zalm		
6,75
Wrap Döner
5,50
Met gemengde salade en kruidenroomkaas
Met gekruide kip-, kalkoen- en kalfsreepjes,
Gezond 		 4,75 sla, rode ui en tomaat
Met gemengde sla, kaas, ham, tomaat,
Wrap Kippito
4,50
komkommer, ei en sla
Met gekruide kipfiletstrips, sla, tomaat,
Twijfeltje 		 5,75 rode ui en saus
De ene helft met filet americain martino,
Wrap zalm
5,75
de andere helft met eiersalade en bacon
Met zalm, sla, rode ui, tomaat, komkommer,
Hete kip speciaal Specialiteit van onze chef! 6,00 kappertjes, kruidenroomkaas en mosterd dillesaus
Stukjes pittige malse kip, met paprika,
champignons, ui, taugé en peultjes

Warm vlees speciaal 		

5,75

Carpaccio 		

9,50

2 ambachtelijke rundvleeskroketten

6,25

Met champignons, paprika en ui

Flinterdun gesneden rundvlees met gemengde
salade, dressing, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaat en oude kaas schilfers
Met rustiek brood wit of bruin

Geserveerd op ons luxe rustiek
brood wit of bruin
Kaas, kipfilet, sla, tomaat, komkommer,
bacon, truffelmayonaise en eiersalade

Geserveerd op een zacht wit broodje.
Baguette wit of bruin of meergranen			 + 0,75
Jonge kaas 			 2,25
Achterham 			 2,50
Filet Americain 			 2,75
Eiersalade 			 2,50
Tonijnsalade 			 2,75

UITSMIJTERS

CLUB SANDWICH
Club a la Lenten

KLASSIEK BELEGDE BROODJES

9,50

Twee snede luxe rustiek brood
wit of bruin met 3 eieren
Kaas 			
Ham 			
Ham-kaas 			
Bacon 			
Boerenomelet			

6,25
6,50
6,75
7,25
8,50

Kopje soep, 1 boterham met
bourgondische kroket en 1 boterham met
een klein ham omeletje

10,50

PANINI SPECIALITEITEN

Panini ham-kaas en kruidenboter 		
Met onze eigen gemaakte kruidenboter

4,95

Panini brie en rauwe ham		
6,25
Met honing en pijnboompitten

TOSTI’S

Bereid op ons luxe rustieke brood wit of bruin

Hollandse tosti 		
3,75
Ham en kaas

Tosti a la Lenten		
5,50
Vraag naar onze dagtosti!

Samen,
lekker
eten
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VERS BEREIDE KOUDE DRANKEN
Verse jus d’orange
Verse appelsap
Verse appel-peersap
Vers van onze lokale streekwinkel Roks!

KOUDE DRANKEN

Melk
Chocomel / Fristi / Appelsap
Coca-Cola regular, light of zero
Fanta / Cassis / Sprite
Chaudfontaine rood / blauw
Lipton Ice Tea / Lipton Ice Tea Green
Fuze Tea in 3 smaken
Tonic / Bitter Lemon
Ranja

WARME DRANKEN

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Karamel Macchiato met slagroom
Espresso
Thee diverse smaken
Verse Muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE

3,00
3,00
3,00

2,00
2,30
2,20
2,20
2,20
2,40
2,40
2,30
1,00

2,25
2,45
2,45
2,95
3,70
2,25
2,00
2,75
2,25
3,00

Appelgebak		 3,00
Slagroom		 0,75

Vraag naar ons lekkers van de dag!

Wat wil jeen?
erbij drink

PREMIUM BURGERS

SALADES

Onze favorieten!
Laat je verrassen door de heerlijke
Salade gerookte zalm		
5,95 smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van
Gemengde salade met rode ui, komkommer,
100% rundvlees of kipfilet en worden geserveerd
croutons, tomaat, gerookte zalm en vinaigrette
op een ambachtelijk brioche broodje. Ook te
Hete kip salade Specialiteit van onze chef! 5,50 bestellen als menu met frites en een frisse salade.
Geserveerd met rustiekbrood en roomboter

Gemengde salade met stukjes pittige
malse kip, tomaat, komkommer, ei,
augurk, croutons en pijnboompitjes

4,95

Gemengde salade met tomaat, komkommer,
rode ui, fetakaas, olijven, croutons,
pijnboompitjes en vinaigrette

Kipsaté		 9,75
3 stokjes kip geserveerd met pindasaus,
gedroogde uitjes en kroepoek.
Met bruin of wit rustiek brood of frites

14,75

SMOOTHIES
Mango-aardbei
Banaan-mango
Mango-ananas

MILKSHAKE

5,25

9,25

Cheeseburger

5,75

9,75

Baconburger

5,75

9,75

Compleetburger

7,75

11,75

XL burger

9,25

13,25

Kipburger

5,25

9,25

Spicy kipburger

5,75

9,75

Geserveerd in een glas!
Er is keuze uit de volgende smaakvariaties:
vanille, aardbei en banaan.
Vraag naar onze 4e smaak

Vegaburger

4,95

8,95

125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat en burger relish
125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat, cheddar cheese en burger relish

VLEESGERECHTEN

Met gebakken champignons
met bruin of wit rustiek brood of frites

Menu

De klassieker

Griekse salade 		

Biefstuk

Burger

125 grams burger met frisse sla, rode ui,
tomaat, bacon en burger relish

125 grams burgers met rode ui, tomaat,
augurk, gebakken paprika, champignons, ui,
bacon, cheddar cheese, gebakken ei en onze
eigen saus Du Chef
2 125 grams burgers met kaas, rode ui,
tomaat, bacon en onze eigen saus Du Chef

3,95
3,95
3,95
2,75

Kipburger van 110 gram, gemengde sla,
cheddar cheese, ui en paprika

Kipburger van 110 gram, gemengde sla,
cheddar cheese, ui, paprika, jalpeño peper en
Remia Smokey hot cocktailsaus
Met een groenteburger, tomaat,
komkommer, ijsbergsla en saus Du Chef

