
Broodjes / Tosti’s
u kunt kiezen uit een bruine of witte pistolet,
italiaanse bol of waldkornbol +0,50

 Huisgemaakte eiersalade 
  Tomaat met rood uitje 

€ 5,00 

 Gezond 
  Kaas, ham, sun� owersaus, ei, tomaat en komkommer 

€ 6,00 

 Filet americain 
  ui, ei, kappertjes, truffelmayo en augurk 

€ 6,25 

 Huisgemaakte tonijnsalade 
  zongedroogde tomaat, rode ui en komkommer 

€ 5,00 

 Carpaccio 
  oude kaas, rode ui, pittenmix en truffelmayo 

€ 7,00 

 Gerookte zalm 
  rode ui, komkommer, tomaat en kruidenroomkaas 

€ 8,00 

 Cajun kip 
  pittige kipstukjes en cajunsaus 

€ 8,00 

 Warme brie  
  uit de oven met honing en walnoten 

€ 6,75 

 Broodje boeuf 
  malse biefstukreepjes met champignons en een romige 

ketjapsaus 

€ 10,50 

 Clubsandwich kip 
  gerookte kip, spek, ui, tomaat, ei, komkommer, en een 

sun� ower sausje 

€ 9,00 

 Sandwich sea 
  gerookte zalm, ton� nsalade, tomaat, ui, komkommer, ei 

en roomkaas 

€ 9,00 

 Tosti ham kaas € 3,50 

 Tosti hawaï € 4,00 

 Vlam tosti € 4,25 

Lunchgerechten
 Uitsmijter  
  ham, kaas, op bruin of wit brood 

€ 8,00 

 Brabantse kroketten  
  twee vleeskroketten op bruin of wit brood 

€ 6,75 

 Hamburger met friet 
  100% rundvleesburger, ui, spek, cheddar, speciaalsaus, 

tomaat, komkommer en een gebakken eitje 

€ 12,75 

 Kipsaté met friet  
  malse kipstukjes, satésaus, frites en salade 

€ 12,00 

 Salade carpaccio 
  oude kaas, pittenmix, ui, tomaat, komkommer en 

truffelmayo 

€ 11,00 

 Salade kip 
  pittige kipstukjes afgeblust met ketjap, champignons, 

ui paprika en een honing-mosterd-dressing 

€ 11,00 

 Salade zalm 
  gerookte zalm, tomaat, ui, kappertjes, komkommer en 

een mosterd-dille dressing 

€ 11,00 

 Salade geitenkaas 
  geitenkaas, tomaat, walnoten en een honing-mos-

terd-dressing  

€ 11,00 

 Schnitzel met friet  
  met champignonsaus,en frietjes 

€ 12,00 

Soep
 Tomaten-groentesoep 
  brood en kruidenboter 

€ 4,50 

 Verse dagsoep 
  brood en kruidenboter, laat u verrassen door de Chef 

€ 4,50 

Bites
 Bourgondische bitterballen 
  8 stuks de enige echte 

€ 6,50 

 Gemengde snacks 
  8 gemende frituurhapjes  

€ 6,50 

 Brabants worstenbroodje € 2,75 

 Saucijzenbroodje € 2,75 

Kids
 Broodje frikandel/kroket € 3,25 

 Frietje mayo € 3,50 

Koude dranken
 Coca cola 
  Regular, Zero  

€ 2,75 

 Fanta  € 2,75 

 Fuzetea 
  Lemon, Green tea  

€ 2,75 

 Chaudfontaine  
  Blauw, Rood  

€ 2,75 

 Chocomel  € 2,75 

 Red bull  € 2,75 
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