
GEBAK 
Appelgebak        2,75
Dockumer Genot      2,75
Vraag naar het assortiment van de dag    2,75

SPECIALS (tot 17:00 uur)
Broodplankje:
  Brood van de Breadcompany met bieslook-knoflookboter,
    olijfolie en salsa fresca     6,00
Posthoornburger:
  Angus beefburger op broodje met spek, kaas, tomaat, 
  augurk, sla en frites met BBQ saus    15,50
Club Sandwich:
  Gegrilde kip, spek, ei, tomaat, sla, avocado mash en frites 12,50
Broodje Buddha:
  Rustiek donkerbruin brood met in zoete sojasaus gebakken
  biefstukreepjes, sesamzaadjes en uien   10,50
12 Uurtje:
  Mosterdsoep, broodje kroket en broodje huisgemaakte
  tonijnsalade       11,00

BROODJES (tot 17:00 uur)
Kies uit rustiek donkerbruin brood, een witte pistolet
 of een speltbolletje
Gezond met beenham, kaas, ei, tomaat, komkommer en saus 6,75
Huisgemaakte tonijnsalade     6,75
Kipkerrie met ananas      6,75
Filet Americain met ei, ui en augurk    6,75
Serranoham met geitenkaas, honing en cranberry  8,25
Carpaccio met oude kaas, pesto en zongedroogde tomaatjes 9,25
Warme brie met cranberries     6,75
Warme beenham met honing-mosterd saus   7,50

TOSTI’S (tot 17:00 uur)
Tosti ham/kaas       3,75
Tosti ham/kaas/ananas     4,25
Tosti salami/kaas/rode ui     5,00

CLASSICS (tot 17:00 uur)
Eggs Benedict, 2 gepocheerde eieren op brood met
  beenham en Hollandaise saus    9,95
Uitsmijter ham/kaas met wit of bruin brood   7,75
Uitsmijter spek/kaas met wit of bruin brood   7,75
Twee Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood  7,75
Bord frites met kroket of frikandel    5,00

SOEPEN (tot 21:00 uur)
Romige mosterdsoep met spekjes    5.75
Uiensoep met Beerenburg en een Fryske nagelkaascrouton 5,75

Warme gerechten (tot 21:00 uur)
Geserveerd met rustieke frieten en salade
Kipsaté met atjar, gefrituurde uitjes en kroepoek  18,50
Varkensschnitzel met gebakken champignons, spek en ui 18,50
Angus biefstuk met pepersaus     22,50
Gebakken scholfilet met huisgemaakte remouladesaus 19,50
Varkenshaas met rode wijn saus    19,00
Tomaten-geitenkaastaart met rucola    17,25

SALADES (tot 21:00 uur)
geserveerd met rustiek brood en bieslook-knoflookboter
Groene salade met zalmfilet, gamba’s, avocado en mango  19,50
Groene salade met gebakken biefstukreepjes, appel, paprika
  pecannoten en zwarte bonen     19,50
Groene salade met gerookte eendenborst, geitenkaas, 
  pecannoten en rood fruit     17,50

SNACKS (tot 21:00 uur)
Nachos met kaas, tomatensalsa dip en crème fraîche  7,25

Hapjesplank met Friese droge worst, Coppa di Akkrum
  Riperkrite, jonge kaas en olijven ( voor 2 personen)               12,50

Vleeswarenplank met Serranoham, Coppa di Akkrum,
  mortadella, chorizo, salami, zongedroogde tomaatjes,
  cornichon, olijven, Amsterdamse uitjes,
  brood en bieslook-knoflookboter (min. 2 personen)    11,75 p.p.
   
SNACKS (tot 23:00 uur)
Portie kaas, droge worst en olijven    5,50
Pittige nootjesmix      2,50
Portie Bourgondiër bitterballen (8 stuks) met mosterd  6,00
Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry  6,00
Portie krokante kipfilet (6 stuks) met chilisaus   7,50
Portie gefrituurde dim sum garnalen (8 stuks) met chilisaus 6,75


