
  SOEPEN
 1. Tomatensoep met (of zonder)  6.0 
  huisgemaakte ballen

 2.  Verse maaltijdsoep met bami,  8.0
  paksoi, wortel, taugé, shirtake, 
  kastanje champignons en meer   

 3.  Soep van de maand   
  kijk hiervoor op één van onze borden.

  Alle soepen worden geserveerd met    
   heerlijk gekruid brood.

  BROODJES wit/bruin

 4.    Broodje JanenAlleman Burger  14.3
   Hamburger van eigen gedraaid gehakt 

met pulled pork, gebakken ei, oude 
kaas, gemarineerde rode ui, augurk, 
zoete aardappel frietjes en sour dip

 5.   Broodje Smoor  9,5
  Rund gesmoord in ketjap met 
  een zoet zuur van komkommer en 
  rode ui (licht pikant)

 6.   Broodje Tonijn   8.9
    Met huisgemaakte tonijnsalade, rode 

paprika, gedroogde abrikoos, ui, 
kappertjes, olijf, cherrytomaat en wasabi 
mayonaise 

 7.   Naantje Falafel  9.5
   Naan brood met falafel, tzatziki, 

gemarineerde ui en koolsalade

 8.   Broodje Sticky Chicken (warm)  9.8
   Malse pikante kip gemarineerd in cola, 

gemengde sla, paprika, rode ui en 
sesam

 9.   Broodje Kroket  8
   Heerlijke verse boterhammen met 

2 krokante rundvlees kroketten en 
truffelmayonaise

 10.   Broodje  Gerookte Geit   10.1
  Met huisgerookte geitenkaas, home   
  made tomaten jam en groentechips 
 
 11.   Broodje Martino  8.9
   Met huisgemaakte filet, gemengde sla, 

augurkjes, rode ui, gekookt eitje en 
martino saus

 12.   Tosti Krentenbrood 9.7
   Overheerlijke uit de pan gebakken tosti 

van krentenbrood met brie of blauwe 
kaas en peer 

 
13.   Tosti Makreel 8.8 
  Overheerlijke uit de pan gebakken tosti   
  met kaas, pittige gerookte makreel en   
  een citroen mayo dip 

14. Broodje Zalm  11.0
  Gerookte zalm, rode biet, tomaat,   
  komkommer, wasabi mayonaise,   
  huisgemaakte atjar en gedroogde uitjes

15. Broodje Panache 10.3
  Heerlijke huisgemaakte bal gehakt met   
   gebakken champignons en uitjes, 
  zoet-zure komkommer en een pittig   
  zigeunersausje

16. Broodje van de maand
  Kijk op een van onze borden voor een   
  heerlijk maandbroodje, bedacht 
  samen met onze medewerkers.

  SALADES
17.   Salade Veggie  12.9
  Salade met lauwwarme venkel,   
  aubergine, courgette, geitenkaas of 
  blauwe kaas, rode ui, nootjes en   
  balsamico stroop.


