MENUKAART

Sandwiches

Warme gerechten

Al onze sandwiches bestaan uit twee flinke plakken vloerbrood van Jongerius Bakker met
gemengde sla en worden geserveerd met huisgemaakte chips. U heeft de keuze uit wit of
bruin brood.

Tomaten soep
€ 4,75
Huisgemaakt met een scheutje room, geserveerd met brood en boter.
Gebraden gehaktbal
€ 7,25
Huisgemaakte flinke bal gehakt naar oma’s recept geserveerd op
vloerbrood.
Oma Bobs kroketten
2 rundvleeskroketten op vloerbrood met mosterd en boter.

€ 6,95

Vegetarische kroketten
2 groente kroketten op vloerbrood met mosterd en boter.

€ 6,95

Broodje krokant gebakken kip
€ 9,25
Gepaneerde kip, sla, tomaat, bacon en Zoetelaarsaus op een brioche
broodje.
Broodje Hamburger
€ 9,95
Hamburger van 100% MRIJ rund op een brioche broodje met sla,
tomaat, kaas, gebakken uitjes, bacon en huisgemaakte hamburgersaus
Met huisgemaakte friet
€ 11,75

Salades
Al onze salades worden geserveerd met brood en boter.

Gegrilde groente
€10,50
Gemengde salade met gegrilde groente, tomatensalsa, komkommer,
olijven en fetakaas.
Carpaccio
€ 10,95
Carpaccio van 100% MRIJ rund, truffelmayonaise, kappertjes, rode ui,
pijnboompitten en Oud Soetermeer
Geitenkaas
€ 11,75
Gemende salade, geitenkaas, tomatendressing, komkommer, rode ui,
kappertjes, honing en notenmix
Gerookte zalm
Gemengde salade met zalm, komkommer, tomaat, rode ui en
kappertjes.

€ 11,95

Junioren lunch
Sneetje boerenham of kaas
Sneetje zoet beleg
Sneetje mini frikandellen
Sneetje Kroket
Poffertjes
Huisgemaakte friet met mayonaise

€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,25
€ 3,95
€ 3,95

Diëten:
Ons vloerbrood van Jongerius is lactosevrij. We hebben ook glutenvrij brood, vraagt u
hiervoor naar een van onze medewerkers. Ook met diverse gerechten kunnen we hier
rekening mee houden.
In onze keuken gaan we hier erg nauwkeurig mee om, 100% glutenvrij kunnen we echter niet
garanderen.

Grote trek? Dan kun u onderstaande gerechten ook als clubsandwich bestellen met 3
boterhammen dubbel belegd (€2,50 extra).

Beenham
met honing-mosterdsaus.

€ 6,50

Oud Soetermeer of Jong belegen
met tomatensalsa.

€ 6,50

Gegrilde groente
gegrilde groente met feta kaas en olijven.

€ 6,95

Gezond
ham, kaas, tomaat, komkommer en een gekookt eitje.

€ 6,75

Runderrosbief
met truffelmayonaise, pitmix, ui en oude kaas.

€ 6,95

Tonijn
tonijnsalade met paprika, ui en kappertjes.

€ 6,95

Kip
met bacon, kaas en tomaat.

€ 7,25

Geitenkaas
met honing en notenmix. Ook warm te bestellen.

€ 7,25

Gerookte zalm
roomkaas, komkommer, rode ui en kappertjes.

€ 8,25

Voor bij de borrel
Warm
mix van verschillende frituurhapjes ( 8 stuks)

€ 6,25

Brood met smeersels

€ 5,95

Oma Bobs bitterballen 		
Geserveerd met mosterd (7 stuks)

€ 6,25

Oma Bobs mini kroketten
Geserveerd met sausjes (8 stuks)

€ 6,50

Bakje huisgemaakte chips met dip

€ 2,95

Tosti’s
U heeft de keuze uit wit of bruin brood,
geserveerd met ketchup.

Kaas
Ham/kaas
Hawaï
Kaas, rucola en pesto

€ 3,75
€ 3,95
€ 3,95
€ 3,95

“Ik kan niet
kiezen plank”

vanaf 2 personen te
bestellen. Allemaal kleine
warme en koude hapjes

€ 23,95
(2 personen)

