Lunch tot 15.00 uur
Molenaarsplankje | Een Bourgondische plank van gerookte ham, huisgemaakte tonijnsalade, broodmandje,
Old Amsterdam, kipsalade met mango en feta, komijnekaas, broodje met carpaccio en een zoete lekkernij.
Vanaf twee personen, per persoon
€12,75
Worst Case Scenario | Een borrelplank met geïmporteerde ham, een trio van Catalaanse worst, Old Amsterdam,
2 jarige VSOP kaas, een scenario van olijfjes, chips, druiven, diverse dippers en brood prikker.
Vanaf twee personen, per persoon
€12,75
Duo van de Noordzee | Bereid op Oers desembrood met gerookte zalm, komkommerrasp, mesclun en een
huisgemaakte tonijnsalade.

€14,95

Salade zal ge(h)eid | Gerookte zalm, mesclun, tomaat, komkommerrasp, gele paprika, rode ui, pecannoten en
geitenkaas. Geserveerd met kruidenboterstokbrood en separaat een mosterd dille- en balsamico dressing.
€13,95
Wie van de drie? | Trio van broodjes ruim belegt met carpaccio, een Worst Case Scenario broodje en een broodje kip
met pesto.
€12,25
Krek wa ‘k wouw | Een kwartet van 4 gegrilde boterhammen op Oers desembrood met een scenario van: ham/kaas,
zalm, geitenkaas en mozzarella.
€11,25
Pollo al pesto | Gebraden kip op brood met pestocrème, rucola, Grana Padano, tomaat en pijnboompitten.

€9,75

Nootgeval met geit | Geitenkaas op Oers mueslibrood met rucola, sinaasappelcrème, rode ui en pecannoten. €10,75
Kwartet van Fred | Een amuse van een klein worstenbroodje, een kleine tosti, een klein ham-kaas croissantje en een
vlutterke met tonijn.
€12,50
Carpaccio Truffel | Dun gesneden ossenhaas, truffelmayonaise, Grana Padano en pijnboompitten op brood of als
salade.
€11,25
Salade tropisch kippetje | Gebraden stukjes kip met tomaat, komkommerrasp, mango, feta kaas en pijnboompitten.
Geserveerd met kruidenboterstokbrood en separaat een mosterd dille- en balsamico dressing.
€10,75
Avocado met krabsalade | Lekkere rijpe avocado met rucola, mango, tomaat en huisgemaakte krabsalade.

€9,75

Avocado Sandwich | Lekker rijpe avocado met rucola, tomaat, mozzarella, pestodressing, pijnboompitten en separaat
een balsamico dressing.
€9,25
Brood Dipper | Broodprikker met diverse dippers.

€6,25

Tot sluitingstijd is verkrijgbaar | Worst Case Scenario en de Brood Dipper.
Alle gerechten worden op brood geserveerd.
Alles wordt hier vers bereid, dat kan soms enige wachttijd opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Wificode: **GASTENwifi!!

