11-16.30 uur

Brood

Tosti

- Meergranenbroodje of een
rustieke snee brood (wit of
gildekorn) van Bakker Gerrits
uit Wilp
- Snee desembrood van
Microbakkerij Koffiedok Deventer
- Huisgemaakt glutenvrij** brood

Tosti kaas en/of ham

Tosti Brie & Uienchutney 7

Belegen boerenkaas
8.5
Geitenkaas-fenegriek 8.5
eigen paprikadip / biologische
micro-groenten van Mooy
Microgreens uit Deventer. De
boerenkaas komt van Boerderij
Welgelegen uit Voorst. De geitenkaas komt van Nijka in Rijssen

Tonijnsalade

Huisgemaake tonijnsalade /
ingemaakte komkommer

Hummus & groenten

Huisgemaake hummus /
geroosterde groenten

Gehaktbrood

9

8.5
9

Huisgemaakt gehaktbrood met
Vleesch van Plante uit Klarenbeek
mosterd / tomatensambal / augurk
met wit / bruin brood

Ei

Omelet kaas en/of ham

8.5

gemaakt van vrije uitloop eieren
biologische melk / groene kruiden
op wit / bruin brood

*

6

met huisgemaakte ketchup*
op wit / bruin brood		

met huisgemaakte tomatensambal*
op wit / bruin brood

Soep

van de dag

6.5

vraag bediening / zie krijtbord

Salade
van de dag
13.5
vraag bediening / zie krijtbord
Kroket

op wit / bruin brood / met huisgemaakte mosterd* / biologische
roomboter van de Melkbrouwerij
uit Lettele

Runderkroket 		

6/9

biologisch

1 of 2 stuks

biologisch 		

1 of 2 stuks

Groentekroket
Frietje ipv brood

6/9

+ 1.3

bio met huisgemaakte mayonaise

onze huisgemaakte ketchup, mosterd en tomatensambal
zijn ook in potjes verkrijgbaar bij de bar
** sporen van gluten niet uit te sluiten

11-17 uur

11-17 uur

Borrelhapjes

Voor de kleintjes
Boterham

3.5

met kaas, pindakaas of hagelslag
op wit / bruin brood		

Pannenkoekjes

met stroop & suiker

5.5

Borrelplanken

Borrelplank groot

10

Borrelplank klein

6.5

huisgemarineerde olijven, 2
soorten kaas, 2 soorten vlees,
noten

huisgemarineerde olijven, kaas,
noten

Broodplankje

5.7

Gemarineerde olijven

3.6

Gemengde noten

3.6

met 3 dips

Bitterballen

5.5/9

Bieterballen

5.5/9

Groenteloempia’s

5.5/9

biologisch / huisgemaakte mosterd*
6 stuks / 10 stuks
vega / huisgemaakte mosterd*
6 stuks / 10 stuks
vega / chilisaus
8 stuks / 12 stuks

Borrelmix frituur

15

18 stuks / met chilisaus
& huisgemaakte mosterd*

Frietje

3.7

bio met huisgemaakte mayonaise
*

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

