Meergranenbol, snee witte of gilde
stoet van Bakker Gerrits, snee
volkoren desembrood van IJsselbrood
of huisgemaakt glutenvrij* broodje.

Stevige soep vd dag

6.5

Vraag bediening / zie krijtbord

*sporen van allergenen niet uit te sluiten

Boerenkaas

Belegen kaas van Boerderij Den Hoek
appelstroop / walnoot

Geitenkaas

Jong belegen geitenkaas / appelstroop
walnoot

7.5
8.5

Gerookte Makreel

9

Hummus

8

Citrus / waterkers
(vegan)

Geroosterde seizoensgroenten / zaden &
pitten

geserveerd met brood

Geroosterde groenten (vegan) 13
rucola / hummus / tomaat / zaden & pitten

op wit of bruin brood

Kaas en/of Ham

3 eieren met boerenkaas en/of ham

8

op wit of bruin brood

Kaas en/of Ham

5.5

op wit / bruin brood
met huisgemaakte mosterd*

Brie & Uienchutney

6.5

Runderkroket

met huisgemaakte ketchup*
met huisgemaakte tomatensambal*

bio van Ecoﬁelds

Groentekroket
bio van Kwekkeboom

op wit of bruin brood

1 of 2 ballen à 100 gr.

6.5/9.5

1 of 2 stuks

1 of 2 stuks

Friet i.p.v. brood

5/8
5/8
+ 1

(H)eerlijk Vleesch van Plante uit
Klarenbeek/huisgemaakte tomatensambal*

*onze huisgemaakte ketchup, mosterd en tomatensambal zijn ook in potjes
verkrijgbaar bij de bar

Boterham

3.5

Broodplankje

5.5

Pannenkoekjes

5.5

Gemarineerde olijven

3.5

Gemengde noten

3.5

met kaas, pindakaas of hagelslag
op wit of bruin brood

met stroop & suiker

met 3 verschillende dips

Bitterballen

5.5/9

Bieterballen

5.5/9

Groenteloempia’s

5.5/9

Exotische rijstballetjes

6/9.5

Gehaktballetjes

6/9.5

bio van Ecoﬁelds / huisgemaakte
mosterd*
6 stuks / 10 stuks

vega / huisgemaakte mosterd*
6 stuks / 10 stuks

Borrelplank groot

10

huisgemarineerde olijven, 2 soorten kaas,
2 soorten vlees, nootjes en pickles

Borrelplank klein

6.5

huisgemarineerde olijven, kaas en nootjes

vega / chilisaus
8 stuks / 12 stuks

huisgemaakte rijstballetjes met
kokosmelk & curry / dipsaus met limoen
6 stuks / 10 stuks

van (h)eerlijk vleesch van Plante uit
Klarenbeek / huisgemaakte tomatensambal*
6 stuks / 10 stuks

Borrelmix frituur

18 stuks / met chilisaus & huisgemaakte
mosterd*

*onze huisgemaakte ketchup,
mosterd en tomatensambal zijn ook
in potjes verkrijgbaar bij de bar

Frietje

bio met huisgemaakte mayonaise*

15

3.5

