DAGKAART (tot 16.00 uur)
KOFFIE EN THEE TIJD

Huisgemaakte soepen

Portugees roomtaartje (pasteis de nata)

€ 2,75

De soep wordt geserveerd met brood

Appeltaart met laagje creme en amandelspijs

€ 3,75

Vegetarische tomatensoep

€ 5,00

White cheesecake met bosvruchten

€ 3,75

Soep van het seizoen (zie bord achter bar)

€ 6,00

Huisgemaakte chocoladetaart met frambozen

€ 4,00

+ slagroom

€ 0,25

Loef tosti’s
Loef tosti's worden gemaakt met pita broodjes

LUNCH
€ 9,50

12 uurtje

Kaas, tomaat en oregano,

€ 3,80

Ham, kaas, tomaat, oregano

€ 4,50

Soep naar keuze, met twee sneetjes brood,

Uitsmijters

belegd met naar keuze; ham/ kaas/ 1 x kroket

Belegde broodjes

Broodje kroket

€ 6,50

Traditioneel met 3 eieren op bruin of witbrood

€ 7,00

kaas, ham, tomaat

€ 0,50

spek

€ 1,00

Mooie Nel burger

€ 9,50

Broodje pain d'antan nature, met 2 kroketten
van 'de Bourgondiër' en grove mosterd

Köfte burger Griekse stijl met tzaziki, sla,
tomaat
€ 7,50

Caprese
Ciabatta broodje met pesto, tomaat,

Loef burger

'mozzarella di bufala' en verse basilicum

Köfte burger met tomaat, sla, augurk,

€ 11,00

kaas, spek, ketchup en mayonaise

Warme bio beenham

€ 7,50

Ciabatta broodje met warme bio-beenham,

Vegetarische pita gyros

pijnboompitjes en honingmosterd dressing

Voor de vleeseter die nog niet zo goed durft :-)

€ 9,50

Pita broodje met vegetarische kipstukjes,

Makreel salade

€ 7,50

gyros kruiden, tzaziki, sla, tomaat en rode ui

Volkoren desem broodje met huisgemaakte
makreelsalade,

Salades
Choriatiki - Griekse boerensalade met tomaat

makreelsalade, rode ui en zure appel

Humus met gegrilde groenten

€ 6,50

Volkoren desem broodje met huisgemaakte

komkommer, paprika, ui, olijven en feta kaas

Seizoenssalade - wisselende seizoenssalade

humus

€ 8,50

€ 8,50

en gegrilde groente gekruid met oregano

KINDEREN
Yoghurt
Turkse yoghurt met granola en bosvruchten

€ 4,25

Portie poffertjes

€ 4,00

Portie Oerfriet

€ 2,50

LUNCH – BORREL – DINER – EVENEMENTEN - WATERSPORT

