ER

Z

DI

vanaf 17.00 uur

VOOR
salade met lauwwarme geitenkaas (v)

NA
9,75 / 13,75

peer, walnoot, tomaat, komkommer, honingmosterddressing, brood

salade gepocheerde en gerookte zalm

9,75 / 13,75

tomaat, komkommer, dille, mieriksworteldressing, brood

cheesecake rood fruit

6,50

chocolade dessert (glutenvrij)

6,50

brownie, chocolademousse, chocolade-ijs

gepocheerde ananas met citroenijs (v)

6,50

vijgen-dadeltaartje met vanille-ijs en slagroom

6,50

chilipeper, mango, tomaat, komkommer, sojasesamdressing, brood

kaasplankje appelstroop, brood

8,25

vitello tonnato

ijs per bol

1,50

slagroom

0,80

salade jackfruit (v)

9,75 / 13,75
10,25

gebraden kalfsmuis, tonijnmayonaise, kappertjes, rucola, croutons,
zongedroogde tomaat, peterselie

voorgerechtplateau 2 personen

16,50

samenstelling van diverse voorgerechten, incl. soep en brood

BIJ
(alleen te bestellen in combinatie met een hoofdgerecht)

soep van de dag brood

6,25

tomatensoep (v) crème fraîche, brood

6,25

friet met mayonaise

brood met smeersels (v)

4,75

rauwkost salade

2,50

warme groenten

3,50

fish & chips

15,50

KI

D t/m 12 jaar

Z

HOOFD

3

gefrituurde vis, friet, salade, remouladesaus

picanha van de grill (runderstaartstuk)

16,50

seizoensgroenten, friet

maiskip supreme

15,75

parmaham, salie, seizoensgroenten, rozevalaardappelen

rundvleeshamburger

14,75

tomatensoep (v) crème fraîche, brood

3,75

friet met kipstukjes, (vega)bitterballen of frikandel

4,75

pannenkoek (v) stroop, poedersuiker

4,75

pasta bolognese geraspte kaas

6,25

kinderijsje vanille-ijs / aardbeien-ijs

3,50

tomatenchutney, komkommer, augurk, rucola, friet

oesterzwamburger (v)

14,75

tomatenchutney, komkommer, rucola, augurk, friet, vegan-mayonaise

heb je een bepaald dieet of allergie? laat het ons weten.

CH

Z

LU

vanaf 12.00 uur

SOEP
soep van de dag

BURGER
6,25

brood

tomatensoep (v)

rundvleeshamburger

14,75

tomatenchutney, komkommer, augurk, rucola, friet

6,25

oesterzwamburger (v)

14,75

crème fraîche, brood

tomatenchutney, komkommer, rucola, augurk, friet, vegan-mayonaise

TOSTI

SALADE

tosti gerookte zalm

7,25

kaas, rode ui

tosti ham-kaas

salade met lauwwarme geitenkaas (v)

9,75 / 13,75

peer, walnoot, tomaat, komkommer, honingmosterddressing, brood

5,25

salade gepocheerde en gerookte zalm

9,75 / 13,75

tomaat, komkommer, dille, mieriksworteldressing, brood

tosti kaas

5,50
salade jackfruit (v)

pesto, zongedroogde tomaat, rucola

9,75 / 13,75

chilipeper, mango, tomaat, komkommer, sojasesamdressing, brood

BROODJE
broodje vitello tonnato

EI
8,25

tonijnmayonaise, zongedroogde tomaat, rucola

broodje kip

6,75

ZOET
7,25

walnoten, honing, rucola

club sandwich

8,75

kip, kaas, gebakken ei, bacon, tomaat, truffel, pesto, tortillachips

brabants worstenbroodje

7,50

ham, kaas

truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, rucola

broodje brie uit de oven (v)

uitsmijter

2,75

appeltaart
carrot cake

3,25
4

brownie met frambozen (glutenvrij)

3,75

vijgen-dadeltaartje

4,20

ijs per bol

1,50

slagroom

0,80

BORREL
KOUD
brood met smeersels (v)

WARM
4,75

10 rundvlees bitterballen

5,50

met mosterd

oude en jonge kaasblokjes (v)

5
8 bourgondische bitterballen

met mosterd

6,50

met mosterd

kaasblokjes en worst

5,50
10 vega-bitterballen (v)

met mosterd

8

met mosterd

olijven, chips, nootjes (v)

3,75
8 kaasloempia’s (v)

7,50

met chilisaus

kaasplank (v)

8,25

met diverse kazen, noten, stroop en brood

10 mini loempia’s (v)

5

met chilisaus

warme Pand P-mix

KOUD & WARM
Pand P-borrelplank
assortiment warme en koude snacks

10,50

20 warme traktaties (bitterballen, kipnuggets en frikandellen)

13,50

nachos (v)
met kaas, salsasaus en crème fraîche

klein 6,75 groot 9,80

