Lunch tot 16.00 uur te bestellen.

Tosti’s

Broodjes
Keuze tussen oerbrood mais of donker (Italiaanse bol of Waldkornbol)
Zalmbonbon gevuld met Noorse garnalen, dille en
mascarpone met cocktailsaus
Terrine van ham met saffraancrème
Gezond (ham, kaas, tomaat, komkommer en ei)
Caprese (mozzarella, tomaat en basilicum)
Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan en
olijfpoeder
Falafel, zongedroogde tomaten en salsa
Twee kroketten met mosterd (van Bommel Limousin vlees)

€7,95
€7,95
€6,95
€7,95
€7,95
€7,95
€7,50

Salades
Standaard geserveerd met oerbrood en knoflooksaus
Parelcouscous salade met feta, ui, olijf, tomaat, papadum
en yoghurtdressing
Zalmbonbon gevuld met Noorse garnalen, dille en
mascarpone met cocktailsaus en toast
Rundercarpaccio met truffelcrème, Parmezaan en
olijfpoeder

€10,95
€11,95
€11,95

€7,50
€7,95
€8,95

Soepen
Standaard geserveerd met oerbrood
Huisgemaakte kippensoep
Courgettesoep met gerookte zalm

€5,25
€5,50
€6,25
€6,25
€6,50

Warme gerechten
Broodje hamburger met kerriecrème, rode ui, bacon en
kaas geserveerd met friet (van Bommel Limousin vlees)
Pasta nero in pikante roomsaus met gamba’s, paprika en ui
Spareribs gelakt met teriyaki, friet en knoflooksaus

€14,00
€14,00
€14,00

Gebak tot 16.30 uur te bestellen.

Uitsmijters
Keuze tussen oerbrood mais of donker
Ham of kaas
Ham en kaas
De Altena (ham, kaas, tomaat, ui en champignons)

Keuze tussen oerbrood mais of donker
Tosti met ham of kaas
Tosti met ham en kaas
Tosti pikant met chorizo, kaas, ui en paprika
Tosti de Altena (ham, kaas, ui, paprika en tomaat)
Tosti met mozzarella, tomaat en rode ui

€5,50
€5,50

Appeltaart
Warm chocoladetaartje (+- 15 min)
Lemon curd cheesecake
Bol ijs (passie, citroen, aardbei, vanille, stracciatella)
Extra slagroom

€4,00
€4,00
€4,25
€1,50
€0,50

Borrelhapjes tot 16.30 uur te bestellen.
Oerbrood met kruidige knoflooksaus
Broodplank met olijfolie, salsa, zout en knoflooksaus
Nacho’s met chilicrème en kaas uit de oven
Bitterballen (8 stuks) met mosterd
(van Bommel Limousin vlees)
Warme bittermix (8 stuks) met diverse sausjes
Oude kaas met mosterd
Kaasplankje met vijgenbrood
Borreletagère gevuld met diverse warme en koude hapjes

€4,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€6,50
€15,95

