ONTBIJT (tot 11.30 uur)
Ontbijt brood wit / bruin

€ 9,50

Ontbijt yoghurt

€ 9,50

- boerenbrood, croissant met ham, kaas, jam, gekookt ei,
koffie/thee, glaasje jus dʼorange
- yoghurt met vers fruit & granola, koffie/thee, glaasje jus dʼorange

ONTBIJT EN LUNCH
Indisch worstenbroodje, chilimayonaise

€ 2,75

Croissant met ham of kaas of jam

€ 2,75

Yoghurt, vers fruit, granola

€ 5,50

Boerenbrood wit/bruin met
Tonijn & zalm

€ 8,50

Carpaccio

€ 8,50

Gezond

€ 8,50

Old Amsterdam

€ 7,50

- gerookte zalm, tonijnsalade, rode ui, olijven, kappertjes
- rundercarpaccio, pijnboompitten, parmezaan, truffelmayonaise
- kaas, kipfilet, ei, avocado, sla, komkommer, tomaat

- Old Amsterdam, komkommer, sla, tomaat

LUNCHGERECHTEN WARM
12-uurtje

€ 8,50

12-uurtje vis

€ 9,95

Kroketten

€ 8,50

Garnalenkroketten

€ 11,95

Uitsmijter

€ 8,50

Kip-pesto

€ 8,50

Classic Hot-dog

€ 9,50

Spicy Hot-dog

€ 9,50

Broodje balburger

€ 9,50

- Oma Bobs draadjesvleeskroket, eiersalade, wisselsoepje
- Oma Bobs garnalenkroket, tonijnsalade, wisselsoepje

- 2 Oma Bobs draadjesvleeskroketten, boerenbrood of friet,
mosterdmayonaise
- 2 Oma Bobs garnalenkroketten, boerenbrood of friet, cocktailsaus
- 3 eieren, ham, kaas op boerenbrood, saladegarnituur
- kippendijen, pijnboompitten, parmezaan, pesto op boerenbrood
- zuurkool, gefrituurde ui, friet, mosterd, ketchup
- jalapeños, uiringen, friet, chilimayonaise, mayonaise
- van de ballenkoning, friet, mayonaise

z.o.z.
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
= vegetarisch mogelijk, geef dit door aan onze bediening.

TOSTIʼS
Tosti

€ 3,50

Tosti Schoorsteen

€ 4,50

Tosti BLOK

€ 4,50

- ham, kaas, curry
- pittig gehakt, kaas, chilimayonaise
- Bacon, Lettuce, Old amsterdam, Ketchup

SOEPEN
Tomatensoep

€ 5,00

Wisselsoep

€ 5,00

Brood en boter

€ 1,00

SAL ADES
Salade waldorf

€ 9,50

Salade gerookte zalm

€ 9,50

Salade geitenkaas

€ 9,50

Brood en boter

€ 1,00

- kip, walnoten, druiven, appel, rozijnen, selderij, citroenmayonaise
- avocado, ei, rode ui, olijven, kappertjes
- vijgen, gerookte amandelen, appel, chips van parmaham, honing

BORREL
Bitterballen 6st

€ 4,50

Bittergarnituur 8st

€ 5,95

Olijf/Zongedroogde tomaten

€ 4,00

Brood met dip

€ 4,50

Borrelplank

€ 9,50

z.o.z.
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
= vegetarisch mogelijk, geef dit door aan onze bediening.

