Lunch tot 15.00 uur
Zondag tot 13.30 uur

Molenaarsplank| Een Bourgondische plank van gerookte ham, oma’s stoofpotje, Old Amsterdam, soepje,
komijnekaas, toffe peer en… een zoete lekkernij. Te bestellen vanaf 2 personen.
27,50
Worst Case Scenario |Een Borrelplank met geïmporteerde ham, een trio van Catalaanse worst, Old Amsterdam,
ham, 2 jarige VSOP kaas, een scenario van olijfjes, chips, druiven, diverse dippers en een brood mandje.
Te bestellen vanaf vanaf 2 personen
27,50
Zalm op het droge| Zalm op een open gesneden baguette of op brood, met mesclun, komkommerrasp en een
huisgemaakte bosvruchten speculaas dressing.
13.75
Carpaccio Truffel | Dungesneden ossenhaas, truffelmayo, Grana Pardano en pijnboompitjes op brood of als
salade.
11.75
D’n Bakker, Molenaar en Landbouwer| trio van 3 harde broodjes met lauw warme brie, carpaccio en warme
beenham.
12.75
Krek wa ‘k wouw | Een kwartet van 4 gegrilde boterhammen op Oers desembrood: ham/kaas, zalm, geitenkaas
en mozzarella.
11.25
Oma’s Stoofpotje| Goulash bereid op oma’s wijze, fijn gestoofd rundvlees geserveerd met brood.

11.75

Toffe Peer | Geroosterde sandwich met gesmolten brie, rucola, bacon, pecannoten en gegrilde peer. 10.25
Soepeltjes beginnen| trio van soepjes; champignonsoep, tomatensoep, uiensoep met een mini ham kaas
croissant, mini worstenbroodje en mini kaas ui broodje.
11.25
De geit in de kersengaard | Lauw warme geitenkaas salade, komkommerrasp, pecannoten en bacon met een
kersendressing. Geserveerd met kruidenboterstokbrood.
11.75
Vooruit met de geit! | Suikerbrood met lauw warme geitenkaas met een appel peren chutney.

10.50

Chicken go’s Nuts | Gegrilde gekruide warme kip, taugé, gebakken uitjes en een Aziatische saus.

10.25

Ons vader is het vlis vergeten!|Warme mozzarella op olijfbrood uit de oven met rode tapenade,
zongedroogde tomaten, rucola en pijnboompitten.

10.25

John heeft de kuus geslacht! | Warme beenham op een brood met een huisgemaakte bosvruchten-speculaas
dressing en een lichte honing-mosterd dressing .
10.50
Brood Dipper | Brood-Prikker met diverse dips .

6.25

Tot sluitingstijd verkrijgbaar; de brood dipper en de Worst Case Scenario
Liever wit, bruin, meergranen-, spelt-, stokbrood of ‘n knapperig broodje?
Laat ’t weten, we kunnen alles maken. Met liefde en plezier!
Alles wordt hier vers bereid, dat kan soms enige wachttijd opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

