
menukaart 

Ontbijt
Ontbijt de Broodtoren      €  8,95 
 Molenaars-brood, croissant, ham, kaas, gebakken eitje,  
              roomboter, verse jus d’orange.

Ontbijt deluxe       € 12,95 
 Molenaars-brood, croissant, zalm, kaas, gebakken eitje,    
	 roomboter,	verse	jus	d’orange	&	een	heerlijke	koffie	of	thee.

Pancakes
American Pancakes      €  9,95   
 Met 3 toppings naar keuze: 
	 Vers	fruit,	slagroom,	suiker,	ahorn-siroop,	Nutella,	spek	of	jam.

Hoe wil jij jouw eitje?
2 dikke boterhammen met roomboter   

Uitsmijter       €  8,25 
 3 spiegeleieren + 2 toppings naar keuze  
	 Ham,	kaas,	rosbief,	spek.

Omelet        €  8,75 
 3 geklopte eieren met room + 2 toppings naar keuze  
	 Ham,	kaas,	rosbief,	spek	of	zalm	€	2,--	extra.

Boerenomelet           € 10,75 
 3 geklopte eieren met melk groenten, kaas & spek.  
 Kan vegetarisch worden besteld.

Avocado & Zalm Roerei      € 10,75 
 3 geklopte eieren met melk, verse zalm en  
 een halve avocado.

High Tea
High Wine
High Beer

Baby Shower

Vraag naar onze speciale kaart  

Iets te vieren?
Heb	je	iets	te	vieren	of	wil	je	

een bijeenkomst organiseren? 
Vraag naar de mogelijkheden.

Bij ons in het restaurant  
of	je	eigen	locatie.



Tosti 
Twee dikke boterhammen

Kaas      € 3,95 
Ham & Kaas     € 4,25 
Geitenkaas    € 5,25 
 Bacon, walnoot & honing. 
Brie     € 5,25 
 Walnoot & honing.    
Banaan	&	Nutella	 	 	€	4,50 
 Speciaal voor de jonge gasten.  

Panini 
 
Ham & Kaas     € 4,95 
 Tomaat & chili-mayonaise. 
Mozzarella     € 5,95 
 Tomaat, pesto & pijnboompitjes. 
Parmaham & Mozzarella  € 6,95 
 Tomaat, pesto & pijnboompitjes. 
Geitenkaas    € 6,95 
 Appel, zongedroogde tomaten,  
 walnoot & honing. 
Hete Kip    € 6,95 
 Gegrilde kip, kaas, chilisaus & chili.

Broodtoren
Drie dikke boterhammen & chips. 

CLUB Kip     € 9,95 
 Kip, komkommer, tomaat, bacon, ei, 
  mayonaise & sla.

 + Avocado € 0,75

CLUB Zalm     € 10,95 
 Gerookte zalm, roomkaas,  
 komkommer,  rode ui & sla.  
 + Avocado € 0,75

CLUB Tonijn & Avocado  € 9,95 
 Tonijnsalade, avocado, tomaat 
 komkommer,  rode ui & sla.

CLUB Vegetarisch   € 8,95 
 Eiersalade, avocado, tomaat,  
 rode ui & pecannoten.  
                Ook Vegan te verkrijgen met hummus.

CLUB Carpaccio   € 10,95 
	 Carpaccio,	truffel-mayonaise,	ui 
 tomaat,pijnboompitten & sla.

Halve Baguette 
 
Gezond     € 5,95 
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei & sla.  
	 Keuze	uit	mayonaise	of	roomboter	
Caprese    € 6,95 
Mozzarella, tomaat, pesto & basilicum.

Gegrilde Kip    € 6,95 
Kip, sla, komkommer & chili-mayonaise.

Filet American    € 6,95 
Filet, ei, ui & augurk.

Brie     € 6,95 
Brie, walnoot & honing. 

Geitenkaas    € 7,95 
Geitenkaas, bacon, appel & mango-chutney.

Gerookte Zalm    € 8,95 
Zalm, roomkaas, rode ui & dille.

Huisgemaakte Beleg 

Eiersalade    € 5,95 
Eiersalade, bacon, tomaat & verse peper.

Tonijnsalade    € 5,95 
Tonijnsalade, kappertjes, tomaat & ui.

Rosbief		 	 	 	€	7,95 
Rosbief	van	Picanha,	sla	&	peper-mayonaise.

Carpaccio    € 8,95 
Rundvlees vers van het mes, rucola,  
parmezaanse	kaas,	truffel-mayonaise	&	ui.

Brood Keuze
Halve Baguette 

Molenaarsbrood  

Wit	of	meergranen

Italiaanse Bol + € 0,50 

Sandwiches 
Twee dikke boterhammen 
 
BLT     € 5,95  
 Bacon, sla, tomaat & mayonaise. 
 + Avocado € 0,75 
Tuna Melt    € 6,95 
 Tonijnsalade, kaas, rode ui & tomaat. 
Hummus & Avocado   € 6,95 
 Hummus, avocado, komkommer & 
 tomaat. 

Indien u last heeft van allergieën 
informeren wij u graag. Al onze 

producten kunnen sporen van melk, 
noten en/of gluten bevatten.

Broodplank 
 Drie dikke boterhammen 
 
Keuze stress? Wij maken hem voor jou! 
Drie sneetjes brood met vlees, vis & vega 
        belegd voor 12,95 per persoon. 

Soep van de dag 
 Grote kom soep   € 6,50 
 Met brood & roomboter. 
 

Grote Trek
Saté met brood    € 8,95 
 Kip saté, pindasaus, roomboter,   
	 gefrituurde	uitjes.

12 - Uurtje    € 8,95 
 Ham, kaas, kroket, roomboter,   
 sla-tje & soepje.

Grillburger met aardappeltjes  € 8,95 
 Broodje, grillburger, burgersaus,  
 spek, kaas & sla.

Kroketten met brood   € 7,95 
 Bourgondiër kroketten, mosterd &  
 roomboter. 

Piri Piri Kip    € 8,95 
 Kip, paprika, rode ui, piri piri saus  
                op een italiaanse bol.

Salades
   Klein Groot

Gegrilde Kip  € 8,95    €13,95 
 Kip, slamix, komkommer, tomaat,  
 pijnboompitten & yoghurtdressing.

 + Avocado € 0,75

Zalm    € 9,95   €14,95 
 Zalm, slamix, komkommer,   
 cherrytomaat, citroen, dille, ui &  
                mozzarella, avocado & vinaigrette.

Carpaccio   € 9,95    €14,95 
 Rundvlees vers van het mes, slamix,  
 parmezaankaas kaas, tomaat, pesto 
	 pijnboompitten	&	truffel-mayonaise.

Geitenkaas   € 9,95    €14,95 
 Geitenkaas, slamix, bacon, appel,  
 tomaat, walnoot, honing & balsamico. 

                 

                De salades worden geserveerd  
                      met brood en roomboter. 


