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MAAK EEN KEUZE EN EET SMAKELIJK!

Broodjes
Keuze uit een Italiaanse bol of een bruine/witte
zuurdesembrood
BROODJE SPORTSTAD
€ 7,75
Boerenachterham, jonge kaas, tomaat, komkommer,
gekookt scharrelei en een gemengde salade.
€ 7,95
TWEE KROKETTEN OP BRUIN BROOD
Twee van Dobben kroketten geserveerd op grof
gesneden bruinbrood met een huisgemaakte salade,
mosterd en Brander mayonaise. (Eventueel ook
vegetarische kroketten).

BROODJE GEROOKTE ZALM
€ 8,95
Ambachtelijk gerookte zalm, rucola, komkommer, rode
ui, gekookt scharrelei, roomkaas en een frisse
citroendressing.
BROODJE PULLED CHICKEN
Broodje met pulled chicken, fijne spitskool en
gesnipperde rode ui.

€ 9,75

BROODJE GEITENKAAS
Zachte geitenkaas, gekarameliseerde walnoten,
granaatappel en gekarameliseerde ui

€ 9,25

Soep van de week
Vraag onze bediening welke
bijzondere soep wij vandaag
kunnen serveren.

Specials
OERBROOD CARPACCIO
Carpaccio, truffelmayonaise, mesclun mix,
Grana Padano kaas en geroosterde pijnboompitten.

€ 9,25

12 UURTJE
€ 12,50
Van Dobben kroket geserveerd op meergranenbruin
brood met daarbij een soepje van de week en kleine
broodje gezond.

Salades
CEASAR SALADE KIP
€ 13,50
Een klassieke salade van Romeinse sla, rode ui, gepofte
cherrytomaten, Grana Padano kaas, huisgemaakte
knoflookcroutons, gekookt scharrelei, Ceasardressing en
gegaarde kip. (Eventueel ook vegetarische variant)
€ 12,50
GEITENKAAS SALADE
Een salade met zachte geitenkaas, walnoten, biologische
honing, tomaat, mesclun, granaatappel, gekarameliseerde ui
en een frisse citroendressing.

POKÉ BOWL
€ 13,50
Rijst, met reepjes zalm, avocado, mais, sojabonen,
komkommer, geraspte wortel, radijs, bosui, een heerlijke
dressing, kikkoman met wasabi.

A SALAD IS NOT A MEAL,
IT IS A STYLE.

Tosti’s
TOSTI ASIAN
Wit of bruin gesneden brood met pulled chicken,
chilimayonaise curry, kokos.

€ 6,50

TOSTI ACHTERHAM / JONGE KAAS
€ 4,75
Wit of bruin gesneden brood met achterham en jong
belegen kaas.

Eiergerechten
UITSMIJTER HAM OF KAAS
Geserveerd op grof wit of bruinbrood,
scharreleieren, ham of kaas en een frisse salade.

€ 9,00

UITSMIJTER HAM/KAAS
€ 9,50
Geserveerd op grof wit/bruinbrood, scharreleieren,
achterham, jonge kaas en een frisse salade.
UITSMIJTER STREAKY BACON / JONGE KAAS € 11,50
Geserveerd op grof wit of bruinbrood, scharreleieren,
streaky bacon, jonge kaas en een frisse salade

BON APPETIT!

