2 BOTERHAMMEN MET
Keuze uit rustiek bruin, wit of glutenvrij brood
− Jonge of oude boerenkaas van Kleikracht, gemengde sla,
komkommer, tomaat en mosterdmayonaise
− Gerookte ribeye met rucola, tomaat en paprikachutney
− Huisgemaakte makreelsalade met kappertjes, sla en bosui
− Gerookte zalm, kappertjes en citroen-vinaigrette
− Geitenkaas met huisgemaakte perenchutney en walnoten
− Beenham, tomaat, sla en mosterdmayonaise
− Twee Kwekkeboom kroketten met mosterd en sla garnituur
− Pieterpad:
Gemarineerd spek, zilverui en vijgensiroop

6,00
8,50
8,00
8,50
8,50
6,50
8,50
8,50

UITSMIJTERS
Keuze uit rustiek bruin, wit of glutenvrij brood
− Kaas en / of ham
− Porchetta; dun gesneden varkensvlees
− Zalm met bosui en kappertjes

8,50
8,50
8,50

TOSTI’S
Keuze uit rustiek bruin of witbrood
− Tosti met kaas en / of ham
− Tosti met chorizo, tomaat, en kaas
− Tosti met zalm, roomkaas en bosui
− Tosti met serranoham en tapenade

4,00
6,00
7,50
7,50

Vegetarisch of als vegetarische variant mogelijk.
Heeft u een allergie of moeten we rekening houden met een bepaald dieet, dan is dit geen probleem.
Wij horen dit graag van u!

SOEPEN
Geserveerd met roomboter en rustiek brood.
− Gevogelte bouillon met citroengras en schuim van gember
− Bouillabaisse, goed gevulde vissoep uit Frankrijk
− Groningse mosterdsoep met bosui en spekjes

6,50
8,50
5,50

FLAMMKUCHEN
Flammkuchen komen oorspronkelijk uit de Elzas. Een dun laagje deeg met crème
fraîche bestreken. Licht en gezond!
− Gemarineerd spek en zilverui
6,50
− Zalm en kappertjes
8,50
− Serranoham en zongedroogde tomaat
8,50
− Geitenkaas, huisgemaakte perenchutney en walnoten
7,50

En voor onze kleine gasten
American Pancakes! Geserveerd met stroop en poedersuiker

6,50

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met roomboter en rustiek brood.
− Met gemarineerde zalm, citroendressing en bosui
− Met geitenkaas, walnoten en huisgemaakte vijgencompote
− Met gerookte ribeye, tomaat, gemengde noten en paprikachutney

13,50
12,50
13,50

DESSERTS
− Blankehoeve sorbet
Drie soorten sorbetijs met vers fruit en slagroom
− Huisgemaakte citroentaart met yoghurtijs en merengue
− Blondie met een parfait van sinaasappel en Fladderak
− Kinderijsje, iedere keer weer anders maar wel huisgemaakt
− Preuvenement
Verrassende combinatie van bovenstaande zoete zaligheden
Geserveerd vanaf 2 personen

7,50
7,50
8,50
5,50
11,50 p.p.

Vegetarisch of als vegetarische variant mogelijk.
Heeft u een allergie of moeten we rekening houden met een bepaald dieet, dan is dit geen probleem.
Wij horen dit graag van u!
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