Welkom in
onze brasserie

LEKKERE TREK
Soep van de dag		
Broodje kroket		

vanaf 11.00 uur voor lunch,
bittergarnituur of een heerlijk diner.

TRIANGEL
5,8

Warme beenham		

7,9

honingmosterdsaus

8,5

Gezond	7,3

2 kroketten op 2 plakken
landbrood

Vega kroket		

De keuken is dagelijks geopend

7,9

2 kroketten op 2 plakken
landbrood

ham, kaas, ei, tomaat, komkommer
augurk en sla

Huisgemaakte tonijnsalade	

7,3

Gerookte zalm 	

9,5

rucola, pesto, kappertjes en rode ui

Carpaccio	9,5

TOSTI’S

rucola, pesto, kaas, pijnboompitjes
en zongedroogde tomaatjes

Tosti ham, kaas, ham/kaas

4,3

Tosti de luxe

4,8

Geitenkaas	9,5

oude kaas, salami en ui

rucola, walnoten, confiture, rode ui en
zongedroogde tomaatjes

UITSMIJTER

OVERIGE BROODJES

Kaas/ham/spek8,5

Open Clubsandwich op landbrood 		10,5
sla, spek, gebakken ei, gerookte kip, tomaat,
komkommer en remouladesaus

Wrap pulled chicken	

7,5

met Spierdijker koolsalade

HEEFT U EEN ALLERGIE?
LAAT HET ONS WETEN.
Ondanks onze zorgvuldigheid
kunnen alle gerechten
sporen van allergenen bevatten.

Broodje XL-gehaktbal

7

op 2 plakken landbrood

Pittige kip 	
op landbrood met sla, tomatensalsa
en kerriemayonaise

10,5

VLEESGERECHTEN
AL ONZE VLEES- EN
VISGERECHTEN WORDEN

Huisgemaakte kipsaté

15,5

GESERVEERD MET FRITES,

Carolina burger	

13,5

GEBAKKEN AARDAPPELEN,
SLA EN APPELMOES

gebakken ui en spek

Runderstoofpotje	

17,5

Kipfilet met brie 	

15,5

walnoten en honingmosterdsaus

Kogelbiefstuk	 19,5
met gebakken champignons

STARTERS
Spierdijker uiensoep

5,8

Broodplankje6,5
met tapenade en kruidenboter

Carpaccio10,5
rucola, pesto, kaas,
pijnboompitjes en zongedroogde
tomaatjes

VISGERECHTEN
Zalmmoot uit de oven

19,5

Sliptongetjes 3 stuks	

23

Amusetour10,5
Laat u verassen!

DESSERTS
MAALTIJDSALADES

Wentelteefjes7,5
met vanille-ijs en slagroom

Wij serveren onze salades met
landbrood en kruidenboter

Geitenkaas		

Banana royaal	
13,5

walnoten, appel, zongedroogde
tomaatjes en rode ui

Gerookte zalm		

13,5

rucola, pesto, kappertjes en
rode ui

Biefstukreepjes		

13,5

walnoten, honing, tomaat,
komkommer en rode ui

7,5

specialiteit van het huis

Hangop met rood fruit	

6,5

Ananascarpaccio 	

6,5

met kokosijs

Koffieplezier	5,8
koffie, bolletje ijs, likeur met slagroom

Koffie chocola	

6,5

koffie met diverse stukken chocolade

Kinderverassingsijsje		

VOOR DE KIDS
Wij serveren ons kindermenu
met appelmoes

Kindermenu6,5
patat met kipnuggets, bitterballen,
frikandelletjes

3,5

