Ontbijt

tot 11:30

Croissant

3,00

Eggs Benedict

8,50

Yoghurt

5,50

Roerei met bacon

6,70

Wentelteefjes

6,50

boerenkaas / rode vruchtenjam en roomboter /
nutella met banaan
vers fruit en granola
vers fruit

Hollandaise saus, toast, spinazie en avocado
lekker extra gerookte zalm? +2,7⁵
op toast

Ontbijt deluxe

10,50

Gekookt of gebakken ei, yoghurt met granola,
croissant met jam, een selectie van ons
verse brood en beleg en verse jus

Lunch

tot 16:00
BROODJES

LIBANEES FLATBREAD

of
Molenaarsbrood
wit of volkoren

Gegrilde parmaham

7,50

Feta

6,50

Huisgemarineerde zalm

8,50

pestomayonaise, vijgen en mozzarella
witte ciabatta,
bruine boerenbol, speltbol

Taleggio

7,50

pestomayonaise, peer, walnoten en vijgenstroop

Guacamole op toast

6,50

Geitenkaas uit de oven

7,50

Carpaccio met truffelmayonaise

7,50

tomatensalsa en een frisse side salad
honing, vijgen in port en een notenmelange
parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten

Gerookte kip

7,50

bacon, tomaten en mosterdmayonaise

Gerookte makreel

8,50

kruidenroomkaas en antiboise

zoete aardappelcrème, gestoofde rode uien
en balsamico
dille-limoencrème, venkel, komkommer
en granny smith

WARM
Tomatensoep

5,25

Quiche met salade

8,75

Uitsmijter

6,70

met brood en dip
quiche van de week, zie specialsbord
gegrilde ham en boerenkaas

Glaasje soep erbij?

2,50

SALADE

Clubsandwich Thijs

7,50

Runderrib-eye, boerenkaas en truffelmayonaise

Biet

appel, balsamico en noten

7,50

ZOET
Bekijk de krijtborden
voor onze specials!

Kruidkoek
Taart

Appeltaart met slagroom / zoete taart

1,50
3,60

Drankkaart

de hele dag door

ESPRESSO YOURSELF

BLIJ ALCOHOLVRIJ

Koffie

2,35

Melk / karnemelk

1,90

Espresso

2,25

Bruiswater

2,25

Dubbele espresso

3,10

Coca Cola / Light

2,25

Espresso macchiato

2,60

Ginger Beer

2,85

Cappuccino

2,70

Lemonata / Tonic

2,85

Koffie verkeerd

2,70

Schulp sap (flesje)

2,30

Latte macchiato

3,10

Flat white

3,55

Kindercappuccino

1,50

Thee

2,35

Verse jus d’orange

4,00

Verse muntthee

2,70

Verse appelsap met gember

4,25

Verse gemberthee

3,00

Smoothie

4,65

Chai latte

3,50

Very Orange Juice

4,65

Energy Boost

5,25

appel / peer / appel-vlierbes

JUICE UP

smoothie van de week, zie specialsbord
wortel, jus d’orange en gember

De Roze Bunker
siropenbar

kiwi, komkommer en spinazie

De fruitslagers van Roze Bunker houden niet
van afval. Daarom werken ze nauw samen met
regionale boeren. Van het 'te rijpe' fruit en kruiden
brouwen ze de handgemaakte siropen. Uit een fles
haal je één krat frisdrank. Immers, het enige
wat je vervoert is smaak.

I THINK I NEED A DRINK
Wijn

wit / rosé / rood

glas 3,70 / fles 14,00

Bier

2,75

Brand (op fles)

Citrus basilicum
Gember grapefruit
Vlierbloesem
Framboos Laos
Ice Tea

Turkse thee & Kaffir

Aangelengd met bruiswater

Welkominonzekeuken
is ons wachtwoord

Verras je geliefden met
een traktatiekaart!

2,60

Al onze producten zijn vers
en worden door Thijs in zijn
keuken bereid. Onze producten
zijn ook to go verkrijgbaar.

Facebook @DekeukenvanThijs
Instagram @dekeukenvanThijs

ma t/m vr van 8:30 tot 16:30
za & zo van 9:00 tot 16:30

