Lunch tot 15.00 uur

Eeterij
Molenaarsplank | Een Bourgondische plank van gerookte ham, huisgemaakte eiersalade, broodmandje, Old
Amsterdam, Caesar Salade, komijnekaas, olijfbrood met tonijnsalade, mozzarella uit de oven…en een zoete lekkernij.
Vanaf twee personen.
29.75
Worst Case Scenario | Borrelplank met onze geïmporteerde ham uit Mallorca. Een trio van Catalaanse worst,
Old Amsterdam, 2 jarige VSOP kaas en een scenario van olijfjes, chips, druiven, diverse dippers en broodmandje.
Vanaf twee personen.
28.25
Zal m’s proberen| Stapel sandwich met zalm, mesclun, komkommer, tomaat, licht pittige avocado spread.

14.25

Gei Geniet| Salade van, Afrikaanse peer, geitenkaas, gebakken uitjes, komkommerrasp, tomaat, bacon, pecannoten,
balsamico en honing mosterddressing separaat geserveerd. Met een kruidenboter stokbrood.
11.95
De 3 musketiers |Trio van broodjes; carpaccio, zalm en VSOP kaas met Rinse appelstroop.

13.50

Amy’s Poke| Salade van zalm, komkommerrasp, tomaat, mango, sojabonen, sesampitjes, wasabi mayonaise en
gedroogde zeewier.
13.95
Carpaccio Truffel | gesneden ossenhaas, truffelmayo, Grana Padano en pijnboompitjes op brood of als salade. 12.25
Ei van Columbus | Ontdekking: huisgemaakte eiersalade op brood met tomaat, rode ui en uitgebakken bacon. 12.25
Kwartet van Fred| Mini tosti, mini worstenbroodje, mini ham-kaas croissantje en een vlutterke met huisgemaakte
eiersalade.
13.50
Kip er nou al zin in| Gerookte kip op brood met tzatziki saus, mesclun, zoetzure rode ui, tomaat, komkommer.
balsamico dressing separaat geserveerd.
10.75
Veni, vidi, vici| Salade van gerookte kip, gekookt ei, bacon, Parmezaanse kaas, knoflook croutons en een yoghurt
dressing. Geserveerd met kruidenboter stokbrood.
11.95
Goe uitgevist| Uit de oven; olijfbrood met huisgemaakte tonijnsalade, rode ui, zongedroogde tomaatjes, rucola
gegratineerd met zachte mozzarella.
11.25
Ge moet ut pruuve!| Tosti op handgesneden desembrood; 1/2 met brie, Afrikaanse peer, pecannoten, en honing. 1/2
met beenham, old amsterdam en honing mosterd dressing.
10.25
Avocado Sandwich| Lekker rijpe avocado op brood met rucola, tomaten tapenade en pijnboompitjes. Separaat een
balsamico dressing.
9.25
Brood Dipper | Broodmandje met diverse dippers

6,75

Tot sluitingstijd verkrijgbaar | Worst Case Scenario en brood dipper
Allergie of speciale wensen? Laat het ons weten! Alles wordt vers bereid, dat kan soms enige wachttijd opleveren.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Wificode: **GASTENwifi!!

