Ga zitten & geniet!
Koude dranken

Koffie specialiteiten
Karamel koffie

3.95

Groot glas koffie met karamelsiroop, slagroom & karamel topping

3.95

Kletskop koffie
Groot glas koffie met vanillesiroop, slagroom & kletskoppen topping

Hazelnoot koffie

3.95

Groot glas koffie met hazelnootsiroop,
slagroom & hazelnoot topping

Coca Cola / light / zero
Fuze Tea regular / green
Fanta / Cassis / Sprite
Rivella / Cristal Clear
Tonic / Bitter Lemon
Chocomel / appelsap / Fristi
Chaufontaine still / sparkling (25cl)
Grote Chaufontaine still / sparkling
Verse jus d’orange

3.95

Groot glas koffie met wittechocoladesiroop,
slagroom & witte chocolade topping

Smoothie Yellow

2.50
2.80
3.10
3.25
3.10
3.25

4.75
4.75

Iets lekkers erbij?
Vraag ons personeel naar iets zoets bij
de koffie of een hapje bij de borrel!

Alcoholische dranken

Thee

Droge witte wijn
2.40

Diverse smaken

Verse muntthee
Verse gemberthee

6.50
3.50

3.75

Sojamelk meerprijs 1.00

Thee

2.60
2.50

Vers bereide smoothie van sinaasappelsap, banaan,
appel & rode vruchten

Regular koffie’s

Koffie verkeerd
Panna montata
Wiener melange

2.50
2.60

Vers bereide smoothie van banaan, munt, sinaasappelsap & mango

Smoothie Red

Met smaakje

2.60
2.50

Smoothies

White chocolat koffie

Koffie / Espresso
Capuccino
Latte macchiato

2.50

2.95
2.95

3.80 / 19.50
Chardonnay / Pinot Grigio / Sauvignon Blanc

Zoete witte wijn / Rose wijn
Rode wijn

3.80 / 19.50
3.80 / 19.50

Tap Hertog Jan
Diverse speciaalbieren

2.50

Vraag assortiment aan personeel

Houdt u zich aan de richtlijnen?

Tosti’s

Brood keuze uit: wit of bruin

Tosti tussendoor

5.95

Clubs

GEKRUID
E
FRIETJE
S ERBIJ
+ € 1.00

Club chicken

Ham, kaas, gebakken ei & spek

9.50

Tosti champignon

5.95

3 sneetjes toast met gerookte kip, bacon, omelet, sla,
augurk & mosterdmayonaise

Tosti geitenkaas

6.50

Club deluxe

Kruidenboter, champignons, kaas & tomaat
Honing, geitenkaas & walnoten

Tosti tuna

6.50

Kaas, tonijn, tomaat & rode ui

Trio fish
9.50

7.95

Stokbrood met ham, kaas, sla, ei tomaat, komkommer & mayonaise. Warm? + €1.00

Stokbrood de luxe

8.95

Stokbrood met tonijn, sla, bieslooksaus, rode ui, ei &
gerookte zalm

9.50

Kip pesto
Waldkorn met lauwwarme gebakken kippendijen,
bacon, tomaat, pesto & parmezaan

Hete kip chili

9.50

Stokbrood met gebakken kippendijen, prei, ui, paprika
& chilisaus

Hamburger XL

9.95

Italiaanse bol met huisgemaakte hamburger, spek, ui,
augurk, cheddar, ketchup & mosterd

Brood keuze uit: wit of bruin

2 eieren, 2 sneetjes brood besmeerd met
kruidenboter, spekjes, champignons, ui & tomaat

Uitsmijter carpaccio / rosbief

2 eieren, 2 sneetjes brood met carpaccio / rosbief,
parmezaan, rucola, pesto & truffelmayonaise

Uitsmijter/omelet

Keuze uit ham, kaas en/of spek

Allergenen?

Vraag ons personeel naar de mogelijkheden

9.95

Soep
Tomatensoep

6.50

Huisgemaakte tomatensoep, geserveerd met stokbrood & kruidige boter

Maaltijdsalades
Alle salades worden geserveerd met toast &
kruidenboter

Geitenkaas salade
Salade met warme geitenkaas, spek & honing
mosterddressing

12.95

Carpaccio salade

12.95

Salade Salute

12.95

Salade met rundercarpaccio, parmezaan, pijnboompitten, pesto & truffelmayonaise

Lauwwarme salade met krokant gebakken kippendijen, brie & sweet dresssing

Uitsmijter / Omelet
Uitsmijter Salute

Trio meat

Bourgondisch bruin brood met pulled pork, rundvleeskroket & rosbief met dip van bbq & mosterd

Italiaanse bol met carpaccio, sla, pijnboompitten,
parmezaan, pesto & truffelmayonaise

Stokbrood smoske

9.95

Bourgondisch bruin brood met gerookte zalm,
garnalenkroket & huisgemaakte tonijnsalade

Stokbrood keuze uit: wit of bruin

Carpaccio

3 sneetjes toast met sla, ei, bieslooksaus, tonijn,
huisgemaakte krab-zalmsalade & zalmsnippers

Planken

Luxe broodjes

9.95

8.95

Specials
Kroketten

8.95

9.95

2 rundvleeskroketten / garnalenkroketten met brood
of friet & mosterdmayonaise / cocktailsaus

8.95

Gemarineerde kip met satesaus & kroepoek. Geserveerd met stokbrood of friet

Sate

11.95

Schotel Salute

13.95

Schnitzel

13.95

Roerbakschotel met kip, diverse groenten & ketjap.
Geserveerd met rijst of friet

Krokant gebakken schnitzelreepjes met een spiegelei,
frisse salade & friet

?

