Focaccia

Maaltijdsalades

Schiacciate, een traditioneel Italiaans plat brood
dat lijkt op focaccia, wit of bruin

Geserveerd met brood & boter

Gerookte zalm, garnaaltjes, ei en cocktailsaus

Buffelmozzarella, basilicumpesto, sla, tomaat € 8,50

€ 14,50

Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas, spek,
sla en truffelsaus € 9,50

Gegratineerde geitenkaas met vijgen
en honingdressing € 12,50

Gerookte zalm, roomkaas, ei en sla € 9,50

Clubsalade: kip, ei, spek, tomaat, mosterdsaus

Club: Kip, ei, spek, tomaat, sla, mosterdsaus € 8,50

€ 12,50

Carpaccio salade met truffel en Parmezaanse kaas
€ 12,50

Uitsmijters
3 eieren met wit of bruin brood

Bras ; spek, kaas, tomaat & truffelsaus € 9,50
Uitsmijter met boerenham € 8,50
Uitsmijter met jong belegen kaas € 8,50
Uitsmijter boerenham en jong belegen kaas € 9,00

Voor onze jongste gasten
Tosti kaas of ham/kaas met ketchup € 4,00
Kip-popcorn met frites en appelmoes € 9,50
Brood met Brabantse kroket € 4,50
Roomijs met m&m’s en slagroom € 4,-

Bij de borrel…
Lunchgerechten
Verse Italiaanse tomatensoep
met stokbrood & roomboter € 7,50
Brabantse kroketten met frites of brood en mosterd
€ 8,50

12-uurtje; broodje carpaccio | kroket met brood |
tomatensoep € 12,50

Brood met aïoli en truffelsaus € 6,50
Sashimi van tonijn met wasabi en soja € 13,50
Kaastengels met chilisaus (8st) met chilisaus € 7,50
Brabantse bitterballen (8 st) met mosterd € 8,Gemengd bittergarnituur (12 st) € 9,50

Brasburger met spek, ei, sla, tomaat en cheddar
met frites € 15,-

Calamares met citroen en aïoli € 7,50

Gebakken zeebaars met bulgur en Antiboise € 23,50

Schaaltje frites met truffelsaus
en Parmezaanse kaas € 5,50

Pan klassiek gekookte Zeeuwse mosselen
met sausjes, sla en frites € 23,-

Schaaltje frites met mayonaise € 4,-

Zoet

Kleine wijzigingen voorbehouden.

Aardbeiencappuccino met frambozensaus,
roomijs en slagroom € 8,50

Tussen 15.30 uur en 16.30 uur is onze keuken gesloten.

Soesjes met roomijs, warme caramelsaus en slagroom
€ 8,50

Gebak met slagroom € 4,00

