
BUSSING LANDBROOD 
(KEUZE UIT DUBBEL DONKER OF WIT)

PITTIGE TANTE KAAS EN/OF BRUGSE BEENHAM €9,-
Gekookt ei / pijnboompit

HUIS GEBRADEN ROSBIEF €9,-
Parmezaan / truffelmayo

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE €9,-
Zontomaat / cocktailsaus

CARPACCIO VERLEIDING €12,-
Parmezaan / spek / balsamico / pijnboompit / 

kappertjes /truffelmayo

FILET AMERICAN “MARTINO” €9,-
Pikante martino saus / augurk / gekookt ei

GEROOKTE NOORSE ZALM €12,-
Kruidenkaas / kappertjes 

HOEKSCHE TOSTI €11,-
Landbrood met ham en kaas uit de oven / gebakken ei / 

spek / salade / friet 

TWEE RUNDVLEES OF GROENTEN KROKETTEN  €10,-

TWEE GARNALEN KROKETTEN €13,-

LUNCHBREAK VERLEIDING €13,-
Kaas / Brugse beenham / gebakken ei / rundvlees kroket

LUNCHBREAK VERLEIDING VIS €15,-
Gerookte zalm / tonijnsalade / garnalenkroket

LUNCHBREAK VERLEIDING VEGATARISCH €13,-
Kaas / tomaat-mozzarella salade / groetenkroket

WARM VLEES €12,-
Fricandeau / currysaus / roergebakken groenten 

HUISGEBRADEN GEHAKTBAL UIT DE JUS €8,-
Mayonaise / mosterd / augurk 

SPECIALS 
CLUBSANDWICH TRADITIONEEL €11,-

Geroosterd brood / mayonaise / salade / 
ei / spek / cocktailsaus / gerookte kip 

(of gerookte zalm €2,-)

GEMARINEERDE RUNDER PASTRAMI 
MET OUDE KNAR KAAS  €13,-

Brioche sesam bol / augurk / rode ui / 
mosterd en truffel mayonaise

“CRABBY SALMON” €13,-
Brioche brood / gerookte zalm / 

krabsalade / Zeewier chips

WARME BOERENBRIE 
VAN “DE KAASHOEVE” €13,-

Notenrozijnenbrood / mango chutney / 
noten / zontomaat

TANDOORI KIP 
MET AVOCADO MASH €13,-

Op landbrood / zontomaat / Parmezaan / yoghurt-munt dip

GEGRATINEERDE GEITENKAAS MET GEROOKTE 
NOORSE ZALM OF SERRANOHAM €13,-

Op landbrood / gemarineerde pomodori /
 pijnboompit /balsamico

KIP IN AZIATISCHE 
MILDE KERRIESAUS €12,-

Surinaams broodje / zoetzuur / roergebakken groenten

Heeft u een allergie? vraag naar één van onze medewerkers



SALADES

GESERVEERD MET BROOD & BOTER
STANDAARD MET VERSE TOMAAT,

KOMKOMMER & RODE UI

GEROOKTE KIP €15,-
Noten / zontomaat / frambozen dressing / mango chutney

GAMBA’S €16,-
 Chili-knoflook / citroen dressing / zontomaat

CARPACCIO €15,-
Pijnboompit / spek / kappertjes / zontomaat / balsamico / 

Parmezaan / truffelmayo

WARME BETTINE GEITENKAAS €15,- 
(KAN VEGATARISCH)

Noten / spek / zontomaat / honing / balsamico 

UIT DE PAN
UITSMIJTER OF OMELET MET HAM/KAAS/SPEK

1 beleg:€ 9,50  / 2  beleg: € 10,50  / 3 beleg: € 11,50

UITSMIJTER ITALIANO €12,-
Serrano ham / rucola / groene pesto / zontomaat

BOEREN UITSMIJTER €12,-
Champignons / tomaat / spek / kaas

PANNENKOEK MET STROOP EN SUIKER €5,-

PANNENKOEK MET SPEK EN/OF KAAS €7,-

BIJ DE BORREL

ANTIPASTI (2 PERSONEN) €15,-
Diverse vleeswaren / olijven / nootjes / brood / smeersel

BREEKBROOD (2 PERSONEN) €8,-
Met diverse smeersels

BORRELPLANK (2 PERSONEN) €25,-
Diverse vleeswaren / olijven / nootjes / 

warm bittergarnituur / brood / smeersel

SOEP EN/OF TOSTI 
SOEP NAAR KEUZE 

MET EEN TOSTI HAM/KAAS €11,-

TOMATENSOEP  €7,-  (VEGATARISCH)
Van pomodori / room / brood en boter

UIENSOEP €7,-
Kaas crouton / brood en boter

LIMBURGSE MOSTERD SOEP €7,- 
(VEGATARISCH)

Spek / bosui / brood en boter PASTA’S
LASAGNE BOLOGNESE € 14,-

Huisgemaakt met salade

TAGLIATELLE GAMBA’S €17,-
Chili-knoflook / rucola / zontomaat

CANNELLONI €14,- (VEGATARISCH)
Huisgemaakt met spinazie / ricotta / salade 

TAGLIATELLE KIP & PESTO €16,-
Zontomaat / champignon / rucola / 

Parmezaan / pijnboompit


