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1  Gluten

2  Schaaldieren

3  Eieren

4  Vis

5  Pinda

6  Soja

7  Melk / Lactose

8  Noten / Cashew

9  Selderij

10  Mosterd

11  Sesamzaad

12

13 Lupine

14  Weekdieren

Allergenen 

Allergenen Kaart
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Allergenen 

Allergenen Kaart
Iced cappuccino koude ijsdrank  
Iced cappuccino choco   
Iced cappuccino caramel
   

 SPECIALS     -zomer-
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Verkrijgbaar in de zomer!

IJSCOUPE  
Keuze uit: 

• verse aardbeien
• coupe caramel
• dame blanche
• verse orange

* vanileijs (melkpoeder)
* slagroom
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SPECIALITEITEN
Warm vlees speciaal
Fricandeau van de slager op een zacht broodje. 
Met gebakken ei en ananas,  geserveerd met satésaus, 
kroepoek en sla garnituur.

Warm vlees deluxe
Fricandeau van de slager op een zacht broodje. 
Met gebakken ei, champignons en ui, geserveerd met 
satésaus, kroepoek en sla garnituur. 

Met kruidenroomkaas, pijnboompitten, amandelschaafsel 
en huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Wrap rundercarpaccio
Met parmazaanse kaas, zongedroogde tomaten,
pijnboompitjes, huigemaakte pesto, en sla garnituur.

Wrap gerookte zalm
Met kruidenroomkaas, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

Salade Kip teriyaki
Lauw warme salade van gebakken kipreepjes in teriyakisaus
met zongedroogde tomaatjes, rode ui, pijnboompitten en
sla garnituur.

Waldkorn zoet
Een waldkorn bol met warme brie, pijnboompitjes, 
amandelschaafsel, honing en sla garnituur.

Notre Dame    
2 slagersgehaktballen uit de jus op een zacht broodje 
met satésaus en sla garnituur.

Duo kroket    
2 vleeskroketten met brood naar keuze en sla garnituur.

Saté van kippendijen  
Huisgemaakte kipsaté met brood of friet, geserveerd 
met satésaus, kroepoek en sla garnituur.

Bourgondisch gehakt -winter-
Turks brood met gebakken slagersgehakt, champignons en ui, 
in warme huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Oriëntaal   -winter-
Turks brood met gebakken kipreepjes, champignons en ui,
Orië
en sla garnituur.

Aphrodite   -zomer-
Turks brood met gebakken kipreepjes en champignons, 

en sla garnituur.

Asian    -zomer-
Turks brood met gebakken kipreepjes en champignons, 
in warme huisgemaakte oosterse saus, en sla garnituur.

WARME GERECHTEN
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  Keuze uit: Maïs 1|7 bruin 1|7|11 of wit brood 1|7

OPEN SANDWICH
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Gerookte zalm
Met kruidenroomkaas, huisgemaakte pesto en sla garnituur.

(brie           )
Met pijnboompitjes, amandelschaafsel, 
huisgemaakte honingmosterdsaus en sla garnituur.

Rundercarpaccio
Met parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten, 
pijnboompitjes en huisgemaakte pesto en sla garnituur.

Keuze uit: Luxe bol wit 1|7 of bruin 1|7|11
LUXE BOL

Gezond extra
Ham, kaas, rundvleessalade en sla garnituur.

Filet Americain
Filet Americain met augurkendressing en sla garnituur.

Eiersalade
Huisgemaakte eiersalade en sla garnituur.

Trio Bonheur
Filet Americain en huisgemaakte eiersalade,sla garnituur
met rundvleessalade. Geserveerd met een klein kopje soep
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Classic
Ham en kaas.
Hawaii        
Ham, kaas en ananas.
Mediterano        
Brie, tomaat en huisgemaakte pesto.

         
Ham, kaas en tomaat.
Romano
Salami, kaas, tomaat en huisgemaakte pesto
Gehakt        
Cheddar kaas en chillisaus.
Zalm         
Gerookte Noorse zalm, kruidenroomkaas en rode ui.
Vega deluxe bruin       
Geitenkaas, kaas, champignons en pesto.

TOSTI

Tomatensoep
Met room en verse basilicum.
Geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter.

Erwtensoep  -winter-

Geserveerd met roggebrood en katenspek.

Soep specialiteit  -zomer-
Geserveerd met brood en huisgemaakte kruidenboter. 

ONZE HUISGEMAAKTE SOEP

met mayonaise
 met satésaus of speciaal
 met vleeskroket, frikandel of kipnuggets
 met slagersgehaktbal

Broodje gehaktbal

FRITUUR

Bitterballen rundvlees (8st)
Vietnamese loempia’s (8st)
Borrelmix (12st)

BITTERGARNITUUR

Gesorteerd gebak   
Slagroom    

-winter-
Met vanillesaus en slagroom.

-zomer-
Geserveerd met vanilleijs en slagroom 

Saucijzenbroodje     

Kaasbroodje  

VOOR BIJ DE KOFFIE

       3 eieren met sla garnituur.  Keuze uit: Maïs 1|7  bruin 1|7|11 of wit brood 1|7

EIERGERECHTEN

Met ham en/of kaas
Met ham, kaas en spek
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Vegetarische gerechten

Kids tomatensoepje 

  
Natuurlijk met mayonaise, ketchup en appelmoes.

Ham ,kaas, ei, hagelslag, pindakaas of jam.

Voor onze KLEINE GASTEN
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