••O N T B I J T ••
T O T 12 : 0 0

Roerei met toast

9,75

Croissant

6,00

met een croissant, sinaasappelsap en koffie of thee
met jam, boter, sinaasappelsap en koffie of thee

Pannenkoek

7,50

extra topping: spek, banaan, appel, Nutella, ham, kaas

+1,00 per topping

Uitsmijter op brood

7,50

extra topping: spek, ham, kaas, tomaat, champignons

+1,00 per topping

••L U NC H ••
VA N 11 : 0 0 - 16 : 0 0
Keuze uit bruin of wit brood

Gemarineerde honing-tijm kip

9,50

Black angus burger (200 gr)

Brie bacon
uit de oven, op brood met tomaten pesto

8,50

‘Van Dobben’ kroketten
op wit brood met mosterd

Geitenkaas

8,50

uit de oven, op brood met dille mayonaise,
avocado en koriander

uit de oven, op brood met noten pesto, honing,
walnoot en tomaat

Uitsmijter op brood

extra topping: spek, ham,
kaas, tomaat, champignons

7,50

+1,00 per topping

Pittige hummus

8,50

BLTC

8,50

op brood met avocado en verse munt
op brood met bacon, sla, tomaat, kip en een
honing mosterd dressing

Ossenhaas

10,50

op brood met, pesto, zongedroogde tomaten,
parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

• • T A A R T E N VA N H O L T K A M P • •

met oude kaas, bacon, bbq saus en frieten

Garnalen kroketten

met toast, gefrituurde peterselie en dille
mayonaise

13,50
9,50
10,50

Tosti’s

•oude kaas en rode ui
•ham en kaas
•brie en bacon

4,50
4,50
5,50

Geitenkaas salade

13,50

Ceasar salade

12,50

met walnoten, appel en honing

met gemarineerde kip, ei en ceasar dressing

Tomatensoep
met zure room en basilicum

6,00

Tom kha kai

7,50

kippensoep met kokosmelk en koriander
••SNACKS••

Appeltaart

4,50

Friet
met Hellman’s mayonaise

3,50

Cheesecake

5,00

Bitterballen (6 stuks)

6,00

Vegetarische bitterballen (6 stuks)

6,50

Kaastengels (6 stuks)

6,00
6,00

met slagroom en kaneel
met slagroom en frambozen coulis

Cake of the week

vraag het personeel

van ‘Ome Cees’ met mosterd en tafelzuur

6,00

van ‘Oma Bobs’ met mosterd en tafelzuur

••SPE CIA LS••

met zoete chili saus en tafelzuur

Mimosa

7,00

Vlammetjes (6 stuks)

Bloody Mary

9,00

Mix (18 stuks)

verse sinnaasappelsap en prosecco

vodka met tomatensap, tabasco, Worcestershire
sauce en citroen

met zoete chili sauce en tafelzuur

14,50

6 ieder; bitterballen, kaastengels, vlammetjes en
tafelzuur
*EEN REKENING PER TAFEL

