
  Soepen
 1. Tomatensoep met ballen @ 4,90

 2. Wortel-currysoep @ 4,95

 3. Snert, zolang het buiten koud is @ 5,50

 4.  Soep van de maand. Kijk hiervoor op 
één van onze special borden. 

   Alle soepen worden geserveerd 
  met heerlijk gekruid brood.

  BroodjeS wit/bruin

 5. Broodje Smoor @ 8,50
   Rund gesmoord in ketjap, zoet zuur van 

komkommer en rode ui (licht pikant)

 6. Broodje Vega @ 8,25
   Brie met rode ui, paprika, champignons, 

gember, noten en honing-tijm saus

 7. Broodje Kipsaté salade @ 7,85
   Heerlijk huisgemaakte kipsaté salade 

naar het geheime recept van het huis

 8.  Broodje Tonijn @ 8,50
   Met huisgemaakte tonijnsalade, rode 

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

 9. Broodje Geitenkaas @ 9,25
   Met warme geitenkaas, gerookte zalm 

en honing tijm saus

10. Broodje oude kaas @ 7,95
   Met oude kaas, gemengde sla, vijgen-

compote, gember, walnoot en tomaat

11. Broodje JanenAlleman Burger @ 13,80
   Hamburger van eigen gedraaid gehakt, 

gemengde sla, rode ui, augurk, oude 
kaas, spek, gebakken ei, saus van het 
huis en wedges

 12. Broodje Hete Kip (warm) @ 8,75
   Malse pikante kip, gemengde sla, 

paprika, rode ui, cashewnoten en  
citroenmayonaise

 13. Broodje Kroket @ 7,50
   Heerlijke verse boterhammen met 2 

rundvlees kroketten en truffelmayonaise

14. Tosti Ham-Kaas @ 5,95
  Overheerlijke uit de pan gebakken tosti

 15. Tosti oude kaas-spek-tomaat @ 6,75
   Overheerlijke uit de pan gebakken 

tosti met oude kaas, spek, tomaat en 
pestomayonaise

16. Broodje van de maand
   Een speciaal broodje dat samen met 

onze (bijzondere) medewerkers is 
bedacht. Kijk op een van onze borden.

  SaladeS
 17. Salade Veggie @ 9,95
   Winterse salade met cherrytomaat, 

komkommer, champignons, rode ui, 
oven gebakken pompoen, warme 
geitenkaas, nootjes en truffelmayonaise

18. Salade Vis @ 12,25
   Met gerookte zalmsnippers, gemengde  

sla, pittig gekruide champignons, mieriks-
  wortel crème, komkommer en cherrytomaatjes 

19. Salade Kip Piri Piri @ 9,25
   Met gamarineerde kip, gember, knof-

look, chilisaus, geroosterde sesam zaad-
jes, soja, champignons, cherry tomaat

   Alle salades worden geserveerd met een 
heerlijk stukje gegrild brood.


