Huisgemaakte burgers

Borrel & Bites

Op een brioche bol geserveerde rundvleesburger
met cheddar cheese, sla, tomaat, crispy bacon en
een overheerlijke barbecuesaus
		
14,00

3 soorten olijven*

Een cajun groenteburger*
met sla, gegrilde paprika, courgette, een rozemarijn
zeezout mayonaise en gefrituurde uienringen
14,00
Echte Mannenburger
op een brioche bol geserveerd medium gebakken
burger met sla, pikant gebakken bacon, jalapeno
peper en een pittige saus
(kan als pittig ervaren worden)
15,00
Bietenburger**
op een met bier gebakken broodbol met sla, bosui,
rode ui, guacamole, augurk relish en
amerikaanse mosterd
14,50
Avocado burger**
op een met bier gebakken broodbol met sla,
mexicaanse tomaten salsa, jalapenos, koriander,
nachochips en barbecue saus
14,50
Smokey burger
op een brioche bol geserveerde medium gebakken
rundvlees burger met sla, gegrilde paprika, crispy
bacon, augurk relish en een saus van Jack Daniels,
cola en honing
15,00

4,00

Huisgemaakte frieten
met 3 sausjes*

6,00

Plukbrood met olijfolie
en 3 smeerseltjes*
Gevulde pepers met
roomkaas* (8 stuks)

5,50

5,00

Kaasplankje een
combinatie van
verschillende Hollandse
kazen met kletzenbrood
en druiven*
10,00
Gefrituurde garnalen*
(8 stuks)

6,00

Vegetarisch bittergarnituur*
(8 stuks)		
5,00
Trio van zalm, garnaal
en forel

Chorizo kroketjes met
een kruiden mayonaise
(4 stuks)

5,50

Paddenstoelen kroketjes
met honing mosterd saus*
(4 stuks) 		
5,50
Bieterballen met
een mierikswortelmayonaise** (6 stuks)
Kipkluifjes (8 stuks)
Portie nacho’s
Bitterballen (8 stuks)

5,50
7,50
7,50
6,00

Portie jong belegen kaas*
(8 stuks)
4,50
Loempiaatjes*

10,00

5,00

Lunch Kaart
Alle gerechten zijn van
12.00 tot 17.00 verkrijgbaar

Tzatziki burger
op een brioche bol geserveerde medium gebakken
rundvlees burger met sla, rode ui, tomaat, chorizo
en tzatziki
14,00
Met onze huisgemaakte frieten +3,00

Koffie met
huisgemaakt
appelgebak 5,00
slagroom 0,50
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Tosti’s
Kaas*

3,00

Ham Kaas

3,50

Kaas Ananas*

3,50

Ham Kaas Ananas

4,00

Kaas Tomaat*

3,50

Croque Madame

5,00

Kaas Chorizo

3,50

Ham Kaas Chorizo

4,00

Tosti proeverij
Voor u alleen of om gezellig samen te delen

12,50

Brood

Salades

Steak sandwich
met truffelmayonaise, pijnboompitjes, geraspte kaas,
olijven en tomaat 		
14,00

Caesar salade
met kip, bacon, parmezaanse kaas, olijven en ansjovis
10,00

Croque au chèvre
op bruine toastjes met honing, spek en salade 		
9,50
Italiaanse bol met pikant gebakken kipfilet
met ui, champignons, paprika en gesmolten kaas
Boerensandwich met twee kroketten
(ook met friet mogelijk)
Zeeuwse Boerensandwich
met gerookte zalm, garnaaltjes en gestoomde forel
op een bonte salade met mosterd dressing

9,50

Salade geitenkaas
met spek, honingmosterd dressing, noten en croutons
10,00

10,00

9,50

Ook gewoon lekker
12 uurtje

7,50
Iedere week een nieuwe tip.
Vraag het de bediening.

bestaand uit 1 kroket met mosterd, 1 boterham
met eiersalade, bacon en een dagsoepje.
9,75

Eiergerechten

Soepen
Soep van de dag

4,50

Tiny’s kippensoep

4,50

10,00

9,00

Kalkoen sandwich
met kalkoen brisket, koolsla, koriander en
knoflook hangop

Lunchtip

Salade niçoise
met tonijn, ei, tomaat, ui en sperzieboontjes

Uitsmijter ham, kaas* of spek

6,50

Uitsmijter ham en kaas

7,00

Uitsmijter ham, kaas en spek

7,50

Alle soepen worden geserveerd met
vers afgebakken brood en roomboter
Gerechten waar een * achter staat zijn vegetarisch
Gerechten waar een ** achter staat zijn veganistisch

