Broodjes

Keuze uit ambachtelijk brood bruin of wit of stokbrood bruin of wit

Gezond
kaas ham ei sla tomaat komkommer

€. 8,50

Trendy gezond Vegan
€. 8,50
avocado rode ui zon gedroogde tomaatjes en vegan kerriemayonaise
Gerookte zalm
Wasabi mayonaise zoetzure komkommer ei sla en Balsamico.

€. 9,50

Geitenkaas Vega
lauw warm honing sla en geroosterde pittenmix

€. 7,50

“Oude Smederij” warm Vegan
roergebakken groenten pittige tomatensaus en Vegan kaas.

€. 9,50

Puntzak friet
mayonaise €. 3,50

Traditionele lunch

Tosti’s

Ham en kaas

€. 5,50

Uitsmijter ham

Hawai ham kaas ananas

€. 5,95

Uitsmijter kaas Vega €. 8,75

Kinder tosti ham kaas

€. 3,75

Uitsmijter ham kaas

€. 9,50

Uitsmijter spek

€. 8,75

5

2 van Dobben kroketten brood mosterd €. 7,25
2 van Dobben kroketten friet mayonaise €. 7,95

€. 8,75

€. 8,95€. 10,50
Lunch plate Uitsmijter
“De IJzerenrosbief
Pot”
1 plak brood van Dobben kroket,
1plak brood salade,plak brood ham en gebakken ei
Boeren omelet kan ook Vega
spekjes aardappel blokjes groenten
remouladesaus brood.

€. 10,50

Duo plank (min. 2 pers.)
per persoon €. 12,50
Kleine soepjes, stokbrood wrap pesto runder carpaccio
rucola sandwiche gerookte zalm Wasabi mayonaise sla Avocado.

Flammkuchen

Soepen

Zalm bieslook rode ui
Spek ui
Serranoham zongedroogde
tomaat rucola

€. 8,50
€. 7,75
€. 8,50

( geserveerd met stokbrood en boter)

Licht gebonden aspergesoep Vega

€. 6,50

Uiensoep met spekjes kaascrouton

€. 5,95

Tomatensoep prei room Vega

€. 5,50

Kerriesoep met stukjes appel en rijst

€. 5,95

Heb je een allergie? Laat het ons dan weten

Wrap
Carpaccio
pesto rucola olijven zongedroogde tomaat

€. 10,95

Gebakken groenten ( warm) Vega
paprika ui courgette chilisaus

€. 9,95

Salade’s ( geserveerd met stokbrood en boter)
Gerookte kip
bladsalade spek tomaat honingmosterd dressing

€. 12,50

Geitenkaas (Lauwwarm) honing Vega
bladsalade, rode biet en Balsamico dressing

€. 12,50

Niҫoise
bladsalade verse tonijn rode ui tomaat ei olijven
Kikoman dressing

€. 12,50

Carpaccio
Bladsalade Parmezaanse kaas, brood croutons
geroosterde pijnboompitjes basilicumdressing

€. 12,50

Poké bowl Tonijn / vegan tempé
Rijst, wakamé, mais, sojabonen,
wortel, Avocado, radijs, mango,
wasabi mayonaise en sojasaus

Vegetarische gerechten

Sandwiches

Gegratineerde champignons

Club sandwich (warm)
3 plakken getoast brood gerookte kip cocktailsaus
spek tomaat sla komkommer

€. 8,50

Zalm
3 plakken getoast brood roomkaas sla komkommer

€. 9,50

Carpaccio
3 plakken getoast brood pesto Parmezaanse
kaas olijven rucola zongedroogde tomaat

€. 9,50

en stokbrood

€. 9,95

Wrap
roerbak groenten chilisaus

€. 9,95

Pasta pesto
cherrytomaatjes courgette

€. 9,95

Plates
Saté van gemarineerde varkenshaas
friet rauwkost kroepoek
€. 14,95

Entrecote van het rund
pepersaus friet

€. 17,50

Huisgemaakte hamburger 200 gr.
€. 13,95
sla tomaat uitjes augurk friet mayonaise.

Pasta met garnalen
pesto courgette cherrytomaatjes

€. 15,95

Cheeseburger 200 gr.
€. 14,75
Cheddarkaas, sla, tomaat, augurk, bacon
friet met mayonaise

Schnitzel friet mayonaise

€. 13,95

Champignonroomsaus
Gebakken ui champignons

€.
€.

Bietenburger huisgemaakt
avocado tomaat sla friet

€. 11,95

2,00
2,00

Hoofd gerechten
Zalmfilet
Gebakken en geserveerd met asperges , Hollandaisesaus
en gebakken aardappelen

€. 19,75

Tournedos
lady steak
150 gr.
in boter gebakken biefstuk van de haas gentleman steak 200 gr.
geserveerd op gebakken groenten en gebakken aardappelen

€. 24,50
€. 27,95

Entrecote pepersaus ( 200 gr.)
lende biefstuk met gebakken aardappelen en groenten

€. 21,95

Smoked spicy ribs
huis gemarineerde spareribs met friet en sla

€. 16,50

Portie Asperges

€.

Keuze menu
Carpaccio van het rund
of
Geschroeide gepeperde tonijn
---///--Zalm met gamba’s
asperges en Hollandaisesaus
of
Tournedos (150 gr.)
asperges Hollandaisesaus
geserveerd met gebakken aardappelen
---///--Pavlova met Romanoff en zomer koninkjes
of
Monchou met kersen

€. 37,50 per persoon

8,50

