Lekker voor bij de koffie of thee
Grootmoeders appelgebak

€ 3.75

Vers geslagen slagroom

€ 0.50

Soep (12.00 tot 15.00 uur)

Soep van de dag:
Iedere dag een aangename verrassing

€ 7.00

Geserveerd met warm Turks kruidenbrood & kruidenboter

Voor de kleine trek (12.00 tot 15.00 uur)

Tosti de Lachende Gans, net even anders:
Tosti ham en kaas

€ 6.00

Tosti ham, kaas, tomaat en pesto

€ 7.00

Warme lunchgerechten (12.00 tot 15.00 uur)

Met wit of bruin desembrood:
Twee rundvlees kroketten

€ 9.00

Met witte of meergranen Petit Pain:
Broodje warme beenham met taugé en
bosui geserveerd met honingmosterd
dressing

€ 9.50

Met wit of bruin desembrood:
Drie gebakken scharreleieren met ham
en kaas

€ 8.50

Royaal belegde Petit Pain (12.00 tot 15.00 uur)

Keuze uit wit of meergranen:
Zalm:
Petit Pain met gerookte Noorse zalm en
verse roomkaas

€ 10.50

Tonijn:
Petit Pain met huisgemaakte tonijnsalade, ei,
gesnipperd uitje en kappertjes

€ 9.50

Brie van de mat:
Petit Pain met Franse boerenbrie, honing en
walnoten

€ 9.50

Gezond:
Petit Pain belegd met ham, kaas, tomaat, ei
en komkommer

€ 9.00

Maaltijdsalades (12.00 tot 15.00 uur)

Gamba’s:
Salade met gepelde gamba’s, Spaanse peper en
knoflook

€ 14.50

Geitenkaas:
Een salade met lauwwarme geitenkaas
en spek, geserveerd met dadels en
honingdressing

€ 14.50

Caesar Salade:
Een salade met gegrilde kip, Parmezaanse kaas,
croutons, ei, ansjovis en een
Caesardressing

Salades worden geserveerd met warm
Turks kruidenbrood en kruidenboter.

€ 14.50

Specialiteit van het huis

Etagère voor wie geen keus kan maken:
In drie verdiepingen serveren wij een rosbief
carpaccio, salade met gerookte zalm en paling
en een salade lauwwarme geitenkaas met spek,
geserveerd met warm Turks kruidenbrood
en kruidenboter (vanaf twee personen)

€ 18.00 p.p

Hollands Glorie
Gewoon lekker voor de kleine trek:

De enige echte grote bitterballen
6 stuks

€ 5.00

8 stuks

€ 7.00

12 stuks

€ 10.00

Souflesse kaas extra groot en gevuld, bijzonder lekker!
6 stuks

€ 5.00

8 stuks

€ 7.00

12 stuks

€ 10.00

Vlammetjes, het pikante hapje!
8 stuks

€ 7.00

12 stuks

€ 10.00

Geen keuze kunnen maken? Dan van alles wat!
(bitterbal, kaassouflesse, vlammetje & Mexicano)
8 stuks

€ 7.00

12 stuks

€ 10.00

Ham plank voor twee personen:
Een combinatie van Spaanse & Italiaanse ham
geserveerd met een broodplankje met aioli en
tapenade

€ 17.50

Broodplank:
Geserveerd met aioli en tapenade

€ 5.50

Kruidenbrood:
Warm Turks kruidenbrood geserveerd
met kruidenboter

€ 4.50

