
  Soepen
 1.  Paprikasoep met groene kruiden  5.5 

mascarpone

 2.  Thaise kokossoep met citroengras    5.7

 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
   Hamburger van eigen gedraaid  

gehakt, gemarineerde rode ui,  
augurk, oude kaas, spek,  
gebakken ei, saus van het huis  
en wedges

 5.   Broodje Smoor  8.5
   Rund gesmoord in ketjap met een  

zoet zuur van komkommer en rode ui 
(licht pikant)

 6.   Broodje Pig   9.1
    Zacht gegaarde buikspek met sla,  

zure uitjes, sesam en afgelakt met  
een lekker stroop sausje

 7.   Broodje Tonijn  8.5
   Huisgemaakte tonijnsalade, rode 

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

 8.   Broodje Humus  8
   Met heerlijke gegrilde groenten,  

humus en een zoet pikant sausje

 9.   Broodje Sticky Chicken (warm)  9
   Malse pikante kip, gemengde sla, 

paprika, rode ui, sesam en  
gemarineerd in cola

 10.   Broodje Kroket  7.5
   Verse boterhammen met 2 krokante 

rundvlees kroketten en truffelmayonaise

11.   Broodje Geit   9.5
   Met warme geitenkaas, honing, 

katenspek en een nootje uit de oven
 
12.   Tosti Krentenbrood  9.5
   Overheerlijke uit de pan gebakken tosti 

van krentenbrood met brie of blauwe 
kaas en stoofpeertjes

 13.   Suikerbrood wentelteefje  8
   Een wentelteefje van suikerbrood met 

krokante nootjes en salted caramel on 
top

 
14.   Broodje van de maand 
   Elke maand weer een speciaal 

broodje dat samen met onze 
medewerkers is bedacht. Kijk op  
één van onze borden.

  SaladeS
15.   Salade Veggie  12
   Frisse salade met blauwe kaas of 

geitenkaas, cherrytomaat, komkommer, 
zoete aardappel, rode ui, peertjes, 
rozijnen, nootjes en truffelmayonaise 

16.   Salade Marokko  12
   Frisse salade van couscous met paprika, 

abrikoos, feta, munt, watermeloen en 
een harissa yoghurt dressing

17.   Salade Kip Piri Piri  11
   Met gemarineerde kip, knoflook, 

chilisaus, geroosterde sesam zaadjes, 
ananas, cherry tomaat en  
komkommer

18.   Salade Jan Zalm  13.7
   Huisgemarineerde zalm, venkel, gepofte 

tomaatjes met een groene curry kokos 
dressing


