Zoet en lekkers
James 2,95
Chocolade brownie
Maatje XL 2,95
American white chocolate cookie
Appeltje voor de dorst 3,95
Appelgebak met of zonder slagroom
Super de luxe
Diverse soorten luxe gebak
Dikke bende 5,75
Roomijs met cranberrymuffin en slagroom

Soepen
Zo rood als een kreeft 5,50
Tomatensoep met een vleugje room en brood
Schorrie morrie 5,50
Romige schorsenerensoep met kervel, spekjes en knoflooktoast
Wisselvallig 5,50
Soep van de dag (zie onze muur-rol)

Lunchsalades
Om door een ringetje te halen 14,50
Salade met krokante mosselen, gemarineerde garnalen, inktvisringen, dadels,
rode druiven, gele paprika, cashewnoten, kappertjes, ei, sla, gefrituurde
uienringen, mandarijndressing en een mini pistolet
We smelten de kazen 13,75
Salade met gebakken brie, gefrituurde uienringen, sla, cashewnoten, dadels,
rode druiven, gele paprikastrips, pompoenpitten, knapperige kappertjes,
gekookt ei, cranberrydressing en een mini pistolet
Je vingers bij aflikken 13,75
Salade met gemarineerde vleesvingers, gele paprika, pompoenpitten,
kappertjes, ei, gefrituurde uienringen, sla, cashewnoten, dadels, rode druiven,
Mexicaanse dressing en een mini pistolet

Tosti’s van bruin oerbrood
Gewoontjes 2,95
Tosti met kaas en ketchup
Ietsje meer 3,25
Tosti met ham, kaas en ketchup
Het zal mij een worst wezen 5,75
Tosti met knakworst, dubbel kaas, knapperige uitjes en ketchup
Veel noten op je zang 5,50
Tosti met extra belegen kaas, tomaat, ui, cashewnoten en ketchup
Uut ’t wald 5,75
Tosti met camembert, bosbessen, pecannoten en honing
Eieren voor je geld kiezen 7,50
Tosti met spinazie-omelet, spekrepen, rode ui, oude kaas en pijnboompitten met
BBQ-saus

Koude lunchgerechten
Komkommer en kwel 9,00
Torentje van bruin oerbrood met gerookte zalm, spinazie-omelet, komkommer,
sla, verse kruiden en remouladesaus
Aan de haak geslagen 8,50
Maispistolet met tonijn, kappertjes, roomkaas, rode ui, bieslook, vleestomaat,
zonnebloempitten en sla
Het is dun gezaaid “KHA” 9,50
Noors platbrood gemaakt van zaden en pitten met een romige salade van ei,
spek en augurk met sla en paprika
Het beste paard van stal “GLUTENVRIJ” 10,75 (kan sporen van gluten bevatten)
Huisgemaakte haver-tuinkruidenbroodjes met gerookte eendenborstfilet,
bieslookroomkaas, blauwe bessen, pecannoten, suikersla en frambozen dressing
Van pake en beppe 9,50
Lauwwarme pappardelle pasta met Friese nagelkaas, spinazie, courgette,
roomsaus en zontomaatjes
Kun je een geheimpje bewaren 9,50
Trio van een tomatensoepje, een groentenkroket en een bruschetta met ‘het
geheim van Giessenburg’ kaas en selleriesalade.
Trom getruffel 8,75
Pompoenpistolet met bieslookroomkaas en truffel-paddenstoelentapenade,
verse kruiden, sla, pompoenpitten en hazelnootolie
Fur ’t blaag 2,50
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam
Tot 5 jaar

Warme lunchgerechten
Wie van de drie 10,50
Italiaans belegde bruschetta met keuze uit:
* Geitenkaas, artisjok, zontomaat, olijven en verse kruiden
* Serranoham, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en balsamicodressing
* Gemarineerde garnalen, mosselen, gerookte zalm en verse kruiden
Sambal bij? 9,25
Pompoenpistolet met twee vegetarische Vietnamese loempia’s, sla, komkommer,
chilisaus en crème fraîche
Wildebras 9,50
Wildragout, bosui en gegrilde paprika met waldkornbrood en een groene salade
Stickie roken 8,75
Maispistolet met gerookte vissticks, salsa, sla, komkommer en een verse
kruidenmix
Uit de kluiten gewassen 9,25
Maispistolet met een Amerikaanse hotdog, zuurkool, gebakken uien, spekjes,
mosterdmayonaise en ketchup
Lekker koppeltje 6,75
Twee rundvleeskroketten op wit oerbrood met een groene salade, mosterd en
mayonaise
De hele mikmak 9,00
Uitsmijter van drie eieren op wit oerbrood met champignons, uien, kaas, spek
en tomaat

