menukaart
Koude belegde broodjes

Patat

Jonge kaas
Oude kaas (Beemster)
Gezond
Filet Americain
Rosbief
Ossenworst
Beenham
Op een rustiek broodje

Puntzak huisgemaakte
patat met mayonaise
Klein bordje patat met mayo
Satesaus

€ 2,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 3,75
€ 4,00
€ 3,75
€ 3,75
extra € 0,50

Warme belegde broodjes
Huisgemaakte gehaktbal
van 150 gr.
€
Warm vlees
€
Met satésaus
€
Rustiek broodje warme beenham
met honingmosterdsaus
€
Huisgemaakte rundvleesburger
en friet
€
2 sneetjes brood met
2 van Dobben kroketten
€
2 sneetjes brood met 2 vegetarische
óf 2 kaas-rucola
óf 2 glutenvrije kroketten
€

5,50
5,50
6,20
5,50
7,00
6,50

7,00

Uitsmijters (2 eieren)

Speciale broodjes
Broodje IJsendijker: Gerookte kip
met ijsbergsla, gebakken bacon
en een pitttige dressing
Uit de oven gegratineerde brie
met honing, walnootjes
Gerookte zalm met rucola sla,
kappertjes, rode ui en
mierikswortelcrème
Snee boerenbrood carpaccio
Turks brood met hete kip en
knoflooksaus

Biefstuk op brood
met gebakken champignons/
spek/ui extra

Tosti’s

Bittergarnituur

€ 8,00
€ 8,00
€ 7,50

€ 15,00
€ 2,00

Warme schotels
Kipsaté, frites en salade
Kipshoarma, frites en salade
Stoofvlees, frites en salade
Schnitzel, frites en salade
Huisgemaakte chili met brood

Huisgemaakte soep

Portie bitterballen (6)
Portie gemixt (12)

Op de plaat, kan, duurt iets langer
Wij geven mondeling allergenen informatie
aan onze gasten als hij/zij hierom vraagt.

€ 6,50

Overheerlijke salade met gerookte
kip, bacon en heerlijke toevoegingen
óf salade met gerookte zalm
€ 9,00

Stokbroodje kruidenboter

€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00

€ 6,50

Salades

Uitsmijter ham
€ 6,75
Uitsmijter kaas
€ 6,75
Uitsmijter ham en kaas
€ 7,25
Uitsmijter spek
€ 7,00
Uitsmijter spek en kaas
€ 7,50
Uitsmijter oude kaas
€ 7,00
Uitsmijter rosbief
€ 7,00
Op boerenbrood
extra € 0,50
3 eieren
extra € 1,50
Boerenomelet ham/kaas/tomaat
op boerenbrood
€ 8,00

Kaas
Ham en kaas
Osseworst en kaas

€ 3,80
€ 3,00
€ 0,70

Heeft u een allergie?
Meld het ons.

€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 9,00
€ 6,50
€ 2,00

€ 4,00
€ 7,50

