Welkom terug, we zijn blij dat
je er weer bent! Voorlopig werken wij
met een iets kleinere kaart o.a. omdat
we met minder mensen in de keuken
staan en vanwege de doorloopsnelheid
van sommige producten.
TAART

- wij maken al onze taarten zelf!
Appeltaart 3.95
Cheese cake met frambozenjam 3.95
Taart van de dag 3.95
Slagroom 0.70

Ontbijt

(tot 11.00 uur)

Drie kleine broodjes met tonijnsalade, kaas en
gebakken ei, en een glaasje yoghurt met fruit 8.90

LUNCH

Twijfelaar - kopje mosterd-prei soep, een klein
broodje tonijnsalade, een klein broodje met een
mini kroketje en een klein broodje “club” 8.90

Borrelhappen

Vegetarische borrelplank: kaasstengels,
bieterballen, samosa, oude kaas, olijven
en brood met hummus 13.75
Tapas plank: pittige gehaktballetjes,
mini merquez, kaasstengels, nacho’s, olijven
en brood met boter 13.75
Nacho’s, met tomatensalsa, crème fraiche,
geraspte kaas, chilisaus en guacamole 7.50
Kaasstengels (6 stuks) 6.30
Bieterballen (vega) (4 stuks) 6.30
Samosa (vega) (4 stuks) 6.30
Bitterballen (8 stuks) 6.00
Gemengd bittergarnituur (8 stuks) 6.00

Mosterd-preisoep met brood en boter,
optioneel met bacon 6.00
Uitsmijter kaas of ham kaas op wit brood 7.85

Vega Twijfelaar - kopje mosterd-prei soep, een
klein broodje brie, honing en walnoot, een klein
broodje rodebiethummus, feta en amandelen en
een klein broodje met een mini groentekroketje 8.90

Panini kaas 4.95
Panini ham kaas 5.50
Panini brie, tijm en honing 5.70
Panini mozzarella, tomaat en pesto 5.70

Brood met rodebiethummus, feta,
granaatappelpitjes en amandelen 8.40

KINDERKAART

Avocado duo – bol (wit of bruin) met avocadopulp, banaan en amandelen én avocadopulp,
tomatensalsa en amandelen 8.40

Berenboterham - een bruine boterham met
pindakaas en banaan 2.75

Salade geitenkaas, halfzongedroogde tomaat,
rode ui, druiven, croutons, honing en walnoten 11.95
Erbij: een broodje met gezouten boter 1.75
Twee groentekroketten met brood 7.90
Twee kalfskroketten met brood 7.90
Broodje tonijnsalade - met appel, rode ui, augurk, ei en
kappertjes 8.90
Broodje carpaccio van rosbief van De Worsterij - met aioli,
rucola, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat en
pesto 8.90

Roze koek 1.35 - Lange vinger 0.60

Uilenboterham - een bruine boterham met kaas, ei,
tomaat en komkommer 2.75
Broodspies met twee soorten beleg
Je kunt kiezen uit kaas, ham, banaan, pindakaas,
appelstroop, hagelslag, vlokken of jam 3.75
Twee kleine broodjes met knakworstjes of met mini
kroketjes, met mayonnaise en ketchup 4.25
Tosti kaas of ham kaas 4.25
Pannenkoek naturel 5.50
Pannenkoek met kaas of snoepjes 7.00

