ONTBIJT (9:00 - 12:00)

LUNCH (11:00 - 16:30)

Breakfast bowl: granola, vers fruit &
boerenyoghurt

€

4,75

Kaasscone met kruidenroomkaas & jam

€

3,75

Breakfastplate: 2 Kaiserbroodjes, croissant, €
gekookt ei, ham, kaas, jam & vers fruit
American pancakes met bacon, banaan &
maple syrup
Banana bread met cranberry compote &
clotted cream

Branding burger met cheddar, sla, tomaat &
friet of salade.
EXTRA: bacon en/of jalapeños (+ € 0,50)

€

13,95

7,50

Cajun groenteburger met cheddar, avocado,
limoenmayonaise & friet of salade

€

13,95

€

5,95

Sunny side up (3 eieren)
keuze uit kaas, ham of spek (+ € 0,50)

€

7,50

€

3,95

Club sandwich met kipfilet, bacon, ei, kaas &
friet

€

8,95

California club sandwich met zalm, avocado,
ei, kaas & friet

€

8,95

Tosti deluxe: geitenkaas, zongedroogde
tomaatjes, pecannoten & honing

€

6,95

Tosti deluxe: gerookte kip, cheddar, jalapeños,
rode ui & guacamole

€

6,95

Huisgemaakte makreelkroket met geroosterde €
paprika & limoenmayonaise

7,95

Spicy chicken wrap / met bacon (+ € 0,50)

€

6,95

Pompoensoep met kokos en gember
(Vegan/Glut/Lact vrij)

€

5,50

Tomaatbasilicumsoep met mozzarella
bruchetta

€

5,50

Maaltijdsalade: Japanse salade met rijst,
zalmtartaar, sojabonen, wortel, avocado,
mango salsa & soja-sesamdressing

€

8,95

Maaltijdsalade: papadum, geroosterde
eendenborst, zoetzure Chinese kool,
gefrituurde samosa, wakame en hoisin
mayonaise

€

8,95

ZOET (VANAF 9:00)
Taart van Dudok

€

4,65

Wij werken samen met Dudok patisserie en
hebben een wisselend assortiment. Wij
vertellen je graag het assortiment!

KINDEREN (11:00 - 16:30)
Bammetje kaas, jam, pindakaas of hagelslag €

2,50

Kindertosti (kaas of ham/kaas)

€

3,75

Gekookt eitje op brood

€

2,75

Broodje kroket met mosterdmayonaise

€

3,75

Kibbeling, friet, salade & appelmoes

€

8,50

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

4,75

Perenijsje

€

1,00

Vergaderruimte nodig? Op de Croeselaan 207 bieden
wij een zelfvoorzienende vergaderruimte aan. Kijk op
VERGADERINN.nl voor meer info.

Carpaccio wrap met kruidensalade,
Parmezaanse kaas, pijnboompitten & truffel
dressing

3-GANGEN KEUZEMENU
U kiest zelf een voor-, hoofd- en nagerecht uit
(kaasplank + € 2,50)

ROTISSERIE KIP
€ 24,50

VOORGERECHTEN
Rundercarpaccio met Parmezaan,
€
kruidentuintje, pijnboompitten & truffeldressing

8,95

Zalmtartaar, wakame salade , sesamkletskop & €
wasabimayonaise

8,95

Crème brûlée van geitenkaas met verse vijgen
en balsamico zilveruitjes

€

7,95

Pompoensoep met kokos en gember
(Vegan/Glut/Lact vrij)

€

5,50

KINDEREN

Kippendijen spies met zoetzuur, kroepoek
satésaus & verse friet

€ 13,95

Halve kip met verse friet en appelcompote

€ 12,95

HOOFDGERECHTEN
Maaltijdsalade: Japanse salade met rijst,
€ 13,75
zalmtartaar, sojabonen, wortel, avocado, mango
salsa & soja-sesamdressing
Maaltijdsalade: papadum, geroosterde
€ 13,75
eendenborst, zoetzure Chinese kool, gefrituurde
samosa, wakame en hoisin mayonaise
Branding burger met cheddar, sla, tomaat &
friet of salade.
EXTRA: bacon en/of jalapeños (+ € 0,50)

€ 13,95

€ 13,95

Pizza Margherita
(bloemkooldeeg, tomatensaus & kaas)

€

8,50

Cajun groenteburger met cheddar, avocado,
limoenmayonaise & friet of salade

Kipspies, zoete aardappelfriet & doperwten

€

8,50

Steak tartaar van kalf met ei, gebakken ui,
champignons de Paris & calvados saus

€ 13,95

Kibbeling, friet, salade & appelmoes

€

8,50

Diamanthaas, bonne femme & truffeljus

€ 14,75

Poffertjes met poedersuiker, boter & stroop

€

4,75

€ 14,95

IJscoupe met vers fruit, siroop, vanille ijs,
slagroom & discodip

€

4,75

Marmitako: stoofschotel met tonijn, zalm,
kabeljauw, paprika en zoete aardappelfriet
Zeebaarsfilet met pasta puttanesca & rucola

€ 14,95

Perenijsje

€

Geitenkaasfondue met zongedroogde
tomaatjes, rauwkost & brood

€ 13,95

Portobello panang curry met gemarineerde
courgette, waterkers, cashewnoten & rijst
(Vegan/Glut/Lact vrij)

€ 13,95

1,00

NAGERECHTEN
Klassieke Engelse trifle met bosvruchten en
hazelnootcrunch

€

6,50

Poire belle Hélène: peer met vanille ijs en
chocoladesaus

€

6,50

Chocolade amandeltaart met amarenen en
sorbetijs (Glut/Lact vrij)

€

6,50

Oudwijker kaasplankje

€

7,50

BIJGERECHTEN
Brood & dips

€

4,75

Verse friet met mayonaise

€

3,95

Groene salade

€

3,95

Zoete aardappel friet met pittige yoghurt

€

4,75

