Ontbijt
( tot 12:00 uur!)
●

American Pancakes € 6,95

Met ahornsiroop, aardbei yoghurtsaus geserveerd met vers seizoensfruit

●

Broodjes

(Wordt geserveerd met een Boeren donkerbruin broodje,
een wit Milano broodje of Westlands speltbrood)
●

Scrambled eggs € 6,95

Geserveerd met twee kroketten, twee boterhammen met
roomboter (ook te bestellen als één kroket met één boterham)

Geserveerd met toast, zalm en tomaatjes

●

●

Op de gezonde tour € 6,95

●

●

Voor de kleine trek € 5,25

●

Voor de grote trek € 9,25

(Dit ontbijt is alleen op reservering mogelijk, minimaal één dag
van te voren vóór 17:00 uur) Dit luxe uitgebreide ontbijt bestaat
uit: diverse broodjes + scrambled eggs + verschillende soorten
beleg + yoghurt met granola en vers fruit + een glas jus d’orange
+ koffie of thee (smaak naar keuze)

Lunch

●

(vega variant mogelijk)

●

●

Uitsmijter of omelet naturel € 5,25
Boerenomelet € 6,95

Saus naar keuze: mayonaise, ketchup, curry en chilisaus (€ 0,50)

(Wordt geserveerd met bruin Boerenbrood,
wit Tijgerbrood of Westlands speltbrood)

●

De klassieker € 3,95
Ham en kaas
Italiaanse tosti € 5,75
Oude kaas, parmaham en truffelsaus
Geitenkaas € 5,95
Met pijnboompitten, bacon, rucola en honing
Croque-monsieur € 6,25
Ham en heel veel kaas

Soep & salades
●

●

Soep € 4,75

Pannenkoeken
●

Kinderpannenkoek € 4,95

Wist je dat we ook
glutenvrije
pannenkoeken hebben?

Een pannenkoek met één topping en een grote verrassing.
Keuze uit: Nutella, jam, appel, spek of kaas

●

Naturel € 5,-

High Tea/Proeverij
●

Lekkernij-Proeverij € 4,25

De lekkernij-proeverij wordt geserveerd met drie verschillende huis		
gemaakte zoetigheden uit de vitrine (in een kleinere variant)

●

High tea € 21,95

2 Uur thee drinken terwijl je geniet van zoete, hartige, warme en koude hapjes

(Onze High Tea is alleen op reservering, minimaal twee dagen van 		
tevoren vóór 17:00 uur vanaf 2 personen. Vermeld bij uw reservering of 		
er speciale dieetwensen zijn zoals glutenvrij, lactosevrij of zwangerschap)

Lekkernijen
●

IJs

Warme geitenkaassalade € 9,75

●

Seizoenssalade € 9,75

Vraag aan onze collega’s naar de seizoenssalade van dit seizoen of
neem een kijkje op het bakpapier aan de wand!

●

Raketje € 1,Sorbet€ 6,25

Dit is een erg fruitige en frisse sorbet, rijk gevuld met ijs,
vers fruit en meloen siroop

Heb je een allergie of een dieetwens?
Meld het ons! Wij helpen je graag!

Grote groep/iets te vieren?

Cadeaubonnen

●

●

Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden!

Wist je dat al onze lekkernijen
huisgemaakt zijn?

Elke dag variëren wij in de keuze van onze lekkernijen.
Vraag gerust aan de bediening welke lekkernijen wij vandaag in huis
hebben of neem een kijkje in de vitrine!

Elke week hebben wij een nieuwe soep op de kaart staan.
De soep wordt geserveerd met bruin Boerenbrood.
Vraag onze collega’s naar de soep van de week of neem een
kijkje op het bakpapier aan de wand!
Geitenkaas uit de oven, vers gesneden salade, bacon, walnoten,
pijnboompitjes, honing-mosterd dressing geserveerd met twee 		
sneetjes Boerenbrood

●

Kinderbammetje € 2,95

Spek, kaas, ham, appel-rozijn of een combinatie hiervan per ingrediënt + € 1,00

Tosti’s
●

De Koffiekriebels special!

Een bruin of wit bammetje met keuze uit: Nutella, jam,
hagelslag, stroop of een gebakken ei

Spek, champignons, ui, ham, paprika en prei

●

Italiaanse Zalm € 7,95
Met mozzarella, pesto, kappertjes en vers gesneden sla
12 Uurtje € 11,95

Twee belegde broodjes met zalm en brie, klein soepje en een
mini kaaskroketje (bij drukke dagen kan de wachttijd van het
12-Uurtje langer duren dan normaal)

●

Kaas, spek, ham, champignons, zalm of een c
 ombinatie
hiervan per ingrediënt + € 1,00

●

Warme
Geitenkaas € 7,50
Met bacon, walnoten, zongedroogde tomaatjes en honing

Elke week hebben wij een nieuw broodje op de kaart staan.
Vraag onze collega’s naar de special van de week of neem een
kijkje op het bakpapier aan de wand!

(Wordt geserveerd met bruin Boerenbrood,
wit Tijgerbrood of Westlands speltbrood)

●

Pulled Chicken € 6,25
Malse kip, rode ui, zoetzure komkommer en BBQ saus
Huisgemaakte Tonijnsalade € 6,25
Met augurk, kappertjes, ei en truffelmayonaise
Carpaccio € 7,50
Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes,
gemengde sla en zongedroogde tomaatjes

●

Eitje
●

●

Een groot glas gevuld met granola, biologische yoghurt en vers
seizoenfruit. Geserveerd met een glas jus d’orange en koffie
of thee (smaak naar keuze)
Dit kleine, maar toch overheerlijke ontbijt bestaat uit:
een croissant met roomboter + keuze uit Goudse kaas of jam
+ een gekookt eitje + een glas jus d’orange
+ koffie of thee (smaak naar keuze)

Van Dobben rundvleeskroket met mosterd
mayonaise/kaaskroket met tomatenchutney€ 5,95

Wist u ook al dat wij cadeaubonnen verkopen?

