
GEBAK 

Appelgebak          3,00

Dockumer Genot         3,25

Vraag naar het assortiment van de dag            v.a.    3,00

SPECIALS (tot 17:00 uur)

Broodplankje:

  met aioli, bieslook-knoflookboter en olij�es     6,75

Posthoornburger:

  Angus beefburger op broodje met spek, cheddarkaas, tomaat, 

  augurk, rode ui, gefrituurde uiring en friet met BBQ saus                16,50

Club Sandwich:

  Gerookte kip, spek, gebakken ei, tomaat, avocado mash en friet          13,50

Rustieke frieten belegd met:

  pulled chicken, satésaus, gebakken uitjes, bosui, kroepoek  10,25

Broodje Buddha:

  In sojasaus roergebakken biefstuk met champignons en ui 

  op rustiek donkerbruin brood     12,75 

12 Uurtje:

  Mosterdsoep, broodje kroket en broodje huisgemaakte 

  tonijnsalade       12,00

BROODJES (tot 17:00 uur)

Kies uit rustiek donkerbruin of wit brood, of een speltbolletje

Gezond: beenham, kaas, ei, tomaat, komkommer en avocado mash   7,50

Huisgemaakte tonijnsalade       7,25

Kipkerrie met ananas        7,25

Pittige pulled chicken met chili mayonaise      8,75

Serranoham met geitenkaas, honing en nootjes     8,50

Hummus, fêta, zongedroogde tomaatjes, pompoenpitten    7,25

Gerookte zalm met dille crème en kappertjes   10,25

Warme beenham met honing-mosterd saus     9,25

TOSTI’S (tot 17:00 uur)

Tosti ham/kaas          4,25

Tosti ham/kaas/ananas        4,75

Tosti salami/kaas/rode ui               4,75

BBQ tosti ham/kaas/spek/salami met huisgemaakte BBQ saus   6,25

CLASSICS (tot 17:00 uur)

Uitsmijter ham/kaas met wit of bruin brood      8,50

Uitsmijter spek/kaas met wit of bruin brood     8,50

Twee Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood     8,25

Bord frites met kroket of frikandel       5,25

SOEPEN (tot 21:00 uur)

Romige mosterdsoep met spekjes       6,00

Zoet pikante tomatensoep met pulled chicken en pestoroom   6,00

Mild pikante kerriesoep met rode peper, gember en bosui    6,00

WARME GERECHTEN (tot 21:00 uur)

Geserveerd met rustieke frieten en salade

Satéspies met kip, varkenshaas & beef met satésaus, kroepoek, 

  gebakken uitjes en komkommersalade    21,50

Varkensschnitzel met gebakken eitje    19,00

Diamanthaas met rode portsaus     20,50

Varkenshaas met romige champignonsaus    19,00

Spare ribs met huisgemaakte BBQ saus & knoflooksaus  19,50

Geitenkaas van de Molkeij met nootjes en honing   17,50

Tagliatelle met gamba’s en gerookte zalm    19,50

SALADES (tot 21:00 uur)

geserveerd met rustiek brood en bieslook-knoflookboter

Groene salade met gefrituurde brie, nootjes, stoofpeertje  17,50

Groene salade met gebakken biefstukreepjes, appel, paprika

  pecannoten, champignons, rode ui    20,50

Groene salade met pulled chicken, spek, ei, avocado   17,50

Groene salade met gerookte zalm, pepermakreel, cherrytomaatjes 18,50

SNACKS (tot 21:00 uur)

Nachos kaas: met kaas, lente ui, crème fraîche, chilisaus,

  avocado mash          7,25

Nachos pulled chicken: met kaas, pulled chicken, lente ui, 

  crème fraîche, chilisaus, avocado mash       8,75

Flaubyt met Friese droge worst, jonge kaas, broodje tonijnsalade,

  4 bitterballen, augurkjes, nootjes (voor 2 personen)  12,50

   

SNACKS (tot 23:00 uur)

Portie kaas, droge worst en olijven     6,00

Pittige nootjesmix      3,00

Portie Bourgondiër bitterballen (8 stuks) met mosterd  6,50

Portie Bourgondiër bitterballen (12 stuks) met mosterd  9,50

Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry  6,50

Portie kipnuggets (8 stuks) met curry    6,50

Portie mini kaassoufflés (8 stuks) met curry    6,50

Portie mini loempia’s (8 stuks) met chilisaus    6,25


