
Plate Service FOOD
SANDWICHES 
BLT | 5,95BLT | 5,95
bacon, sla, tomaat, mayonaisebacon, sla, tomaat, mayonaise
+ avocado 0,75+ avocado 0,75

TUNA MELT | 6,95TUNA MELT | 6,95
tonijnsalade, kaas, rode ui, tomaat tonijnsalade, kaas, rode ui, tomaat 

HUMMUS & AVOCADO | 7,95HUMMUS & AVOCADO | 7,95
hummus, avocado, komkommer, tomaat, hummus, avocado, komkommer, tomaat, 
chiliflakes chiliflakes 

LUNCHTOPPERS
GEZOND | 6,95GEZOND | 6,95
ham, kaas, tomaat, komkommer, ei & sla-ham, kaas, tomaat, komkommer, ei & sla-
mix, mayonaise mix, mayonaise 

CAPRESE | 6,95CAPRESE | 6,95
mozzarella, tomaat, pesto, aceto balsamicomozzarella, tomaat, pesto, aceto balsamico

FILET AMERICAN | 6,95FILET AMERICAN | 6,95
filet,  gekookt ei, rode ui, augurkfilet,  gekookt ei, rode ui, augurk    

FRANSE BRIE | 6,95FRANSE BRIE | 6,95
brie, rucola, walnoot, honing brie, rucola, walnoot, honing 

GEROOKTE ZALM | 8,95GEROOKTE ZALM | 8,95
zalm, roomkaas, rode ui, dille, zalm, roomkaas, rode ui, dille, 
honing-mosterd dressing  honing-mosterd dressing  

GEGRILDE KIP | 7,95GEGRILDE KIP | 7,95
gegrilde kip, slamix, komkommer & gegrilde kip, slamix, komkommer & 
chili-mayonaisechili-mayonaise

PANINI
PANINI HAM & KAAS | 5,95PANINI HAM & KAAS | 5,95
ham, kaas, tomaat, chili-mayonaise ham, kaas, tomaat, chili-mayonaise 

PANINI MOZZARELLA | 6,95PANINI MOZZARELLA | 6,95
mozzarella, tomaat, pesto, aceto balsamicomozzarella, tomaat, pesto, aceto balsamico

PANINI PARMAHAM  | 7,95PANINI PARMAHAM  | 7,95
parmaham, mozzarella, tomaat, pesto, parmaham, mozzarella, tomaat, pesto, 
pijnboompitjes,  aceto balsamicopijnboompitjes,  aceto balsamico

PANINI GEITENKAAS | 6,95PANINI GEITENKAAS | 6,95
geitenkaas, appel, zongedroogde tomaat, geitenkaas, appel, zongedroogde tomaat, 
walnoot, honing walnoot, honing 

PANINI HETE KIP | 7,95PANINI HETE KIP | 7,95
gegrilde kip, kaas, sambal, chilisaus, gegrilde kip, kaas, sambal, chilisaus, 
ingelegde komkommer ingelegde komkommer 

SOEP
SOEP VAN DER DAG | 6,95SOEP VAN DER DAG | 6,95
verse soep met brood, roomboterverse soep met brood, roomboter

indien u last heeft van allergieën informeren wij u graag. indien u last heeft van allergieën informeren wij u graag. 

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

TOSTI
TOSTI | KAAS 4,25TOSTI | KAAS 4,25
jonge kaas jonge kaas 

TOSTI | 4,75TOSTI | 4,75
jonge kaas, boerham jonge kaas, boerham 

TOSTI GEITENKAAS  | 5,95TOSTI GEITENKAAS  | 5,95
geitenkaas, bacon, walnoot, honinggeitenkaas, bacon, walnoot, honing

TOSTI BRIE  | 5,95TOSTI BRIE  | 5,95
Brie, walnoot, honing Brie, walnoot, honing 

TOSTI BANAAN & NUTELLA  | 5,95TOSTI BANAAN & NUTELLA  | 5,95
banaan, Nutella.banaan, Nutella.

lekker op 2 dikke boterhammen.lekker op 2 dikke boterhammen.

BT Burger | 9,95 BT Burger | 9,95 

Rundvlees burger, sla, tomaat, kaas, bacon, rode ui, ketchup & mosterd Rundvlees burger, sla, tomaat, kaas, bacon, rode ui, ketchup & mosterd 
op een getoaste bunop een getoaste bun

CHICKEN BURGER | 9.95CHICKEN BURGER | 9.95

Asian Style chicken, sla, tomaat, komkommer, sesamdressing & wasabi-mayonaise Asian Style chicken, sla, tomaat, komkommer, sesamdressing & wasabi-mayonaise 
op een getoaste bunop een getoaste bun

DOUBLE CHEESE BURGER | 10.95DOUBLE CHEESE BURGER | 10.95

Rundvlees burger, sla, tomaat, kaas, cheddar, bacon, rode ui & ketchup Rundvlees burger, sla, tomaat, kaas, cheddar, bacon, rode ui & ketchup 
op een getoaste bunop een getoaste bun

MEXICAN BURGER | 10.95MEXICAN BURGER | 10.95

Rundvlees burger, sla, tomaat, rode ui, avocadosmash, kaas & salsa op een getoaste bunRundvlees burger, sla, tomaat, rode ui, avocadosmash, kaas & salsa op een getoaste bun

KINDER BURGER | 5.95KINDER BURGER | 5.95

Rundvlees burger, sla, kaas & ketchup op een getoaste bun.Rundvlees burger, sla, kaas & ketchup op een getoaste bun.

SATE | 9.95SATE | 9.95  

kippendijen saté, satésaus, uitjes, ingelegde komkommer met 2 boterhammen. kippendijen saté, satésaus, uitjes, ingelegde komkommer met 2 boterhammen. 

SPARE RIBS | 15.95SPARE RIBS | 15.95  

Langzaam gegaarde spare ribs met chili flakes en ketjaplak met verse friet.Langzaam gegaarde spare ribs met chili flakes en ketjaplak met verse friet.

SPIES VAN DIAMANTHAAS | 16.95SPIES VAN DIAMANTHAAS | 16.95
  
diamanthaas, ui, paprika met verse frietdiamanthaas, ui, paprika met verse friet

FrietjesFrietjes

VERSE FRIET | 3,90VERSE FRIET | 3,90
verse friet van man met friet + mayonaise verse friet van man met friet + mayonaise 

GROTE VERSE FRIET | 5,90GROTE VERSE FRIET | 5,90
verse friet van man met friet + mayoniaseverse friet van man met friet + mayoniase

ZOETE AARDAPPEL FRIET  | 5,00ZOETE AARDAPPEL FRIET  | 5,00
zoete aardappel friet met chili-mayonaisezoete aardappel friet met chili-mayonaise

MILKSHAKES | 4,50MILKSHAKES | 4,50

Verse milkshakes met roomijs, melk Verse milkshakes met roomijs, melk 
en een smaak naar keuze:en een smaak naar keuze:
vanille, chocolade, aardbei, banaanvanille, chocolade, aardbei, banaan

onze burgers zijn elke dag van onze burgers zijn elke dag van 
12:00 uur tot sluit te bestellen.12:00 uur tot sluit te bestellen.
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Grote Trek
KROKETTEN | 8,95KROKETTEN | 8,95
twee Bourgondiër kroketten, mosterd.twee Bourgondiër kroketten, mosterd.

GARNALELKROKETTENGARNALELKROKETTEN | 11,95 | 11,95
twee garnalenkroketten, saffraan-mayonaise. twee garnalenkroketten, saffraan-mayonaise. 

KAASKROKETTENKAASKROKETTEN | 10,95 | 10,95
twee kaaskrokketen, saus naar keuze.twee kaaskrokketen, saus naar keuze.

HETE KIP | 8,95HETE KIP | 8,95
hete kip, paprika, rode ui, tomaat, sambal, hete kip, paprika, rode ui, tomaat, sambal, 

chilisaus, ingelegde komkommer.  chilisaus, ingelegde komkommer.  

onze gerechten worden geserveerd met onze gerechten worden geserveerd met 

2 boterhammen en roomboter.2 boterhammen en roomboter.

verse friet met mayonaise + 2,50.verse friet met mayonaise + 2,50.

EIEREN met brood
UITSMIJTER | 8,95UITSMIJTER | 8,95
drie spiegeleieren met twee toppings drie spiegeleieren met twee toppings 

naar keuze: spek, ham, kaas, rosbief of naar keuze: spek, ham, kaas, rosbief of 

zalm + 2,00 zalm + 2,00 

OMELET | 8,95OMELET | 8,95
drie eieren met twee toppings naar keu-drie eieren met twee toppings naar keu-

ze: spek, ham, kaas, rosbief of zalm + 2,00 ze: spek, ham, kaas, rosbief of zalm + 2,00 

BOERENOMELETBOERENOMELET | 8,95 | 8,95
drie eieren met ui, paprika, drie eieren met ui, paprika, 

champignons, ham, kaas.champignons, ham, kaas.

AVOCADO & ZALM  | 10,95AVOCADO & ZALM  | 10,95
roerei, avocado, gerookte zalm, roerei, avocado, gerookte zalm, 

chili flakes, getoast brood.chili flakes, getoast brood.

ONTBIJT DE BROODTOREN | 12.95ONTBIJT DE BROODTOREN | 12.95

twee plakken molenaarsbrood, croissant, gerookte zalm, kaas, gebakken ei, roomboter, twee plakken molenaarsbrood, croissant, gerookte zalm, kaas, gebakken ei, roomboter, 
sinaasappelsap, koffie of thee sinaasappelsap, koffie of thee 

VERSE AMERICAN PANCAKES | 9,95VERSE AMERICAN PANCAKES | 9,95

5 pancakes met Ahornsiroop, bacon en fruit 5 pancakes met Ahornsiroop, bacon en fruit 

FRENCH TOAST | 7,95FRENCH TOAST | 7,95

wentelteefjes; 2 plakken molenaarsbrood met seizoensfruit en kaneelsuikerwentelteefjes; 2 plakken molenaarsbrood met seizoensfruit en kaneelsuiker

YOGHURT MET HUISGEMAAKTE GRANOLA | 5,95YOGHURT MET HUISGEMAAKTE GRANOLA | 5,95

huisgemaakte granola, vers fruit, Griekse yoghurt huisgemaakte granola, vers fruit, Griekse yoghurt 

ONTBIJT

BROODTORENS
CLUB KIP | 9,95CLUB KIP | 9,95

kip, komkommer, tomaat, bacon, ei, kip, komkommer, tomaat, bacon, ei, 
mayonaise, slamix, + avocado 0,75mayonaise, slamix, + avocado 0,75

ZALM & AVOCADO SMASH  | 10,95ZALM & AVOCADO SMASH  | 10,95

zalm, avocado smash, komkommer, zalm, avocado smash, komkommer, 
rode ui, slamix, chili-flakes rode ui, slamix, chili-flakes 

TONIJN & AVOCADO | 9,95TONIJN & AVOCADO | 9,95

tonijnsalade, avocado, tomaat, tonijnsalade, avocado, tomaat, 
komkommer, rode ui & sla mix komkommer, rode ui & sla mix 

CLUB VEGA 0F VEGAN | 8,95CLUB VEGA 0F VEGAN | 8,95

eiersalade, avocado, tomaat, rode ui, eiersalade, avocado, tomaat, rode ui, 
noten, slamix noten, slamix 
Vegan: hummus i.p.v. eiersaladeVegan: hummus i.p.v. eiersalade

CLUB CARPACCIO | 10,95CLUB CARPACCIO | 10,95

rundercarpaccio vers van het mes, rucola, rundercarpaccio vers van het mes, rucola, 
grana padano, truffelsaus, ui grana padano, truffelsaus, ui 

onze broodtorens worden geserveerd op onze broodtorens worden geserveerd op 
3 boterhammen met chip.3 boterhammen met chip.
verse friet met mayonaise + 2,50verse friet met mayonaise + 2,50

BROOD|BAGUETTE | MOLENA ARSBROOD |WIT OF VOLKOREN

HUISGEMA AKT BELEG
EIERSALADE | 6,95EIERSALADE | 6,95
eiersalade, bacon, tomaat, verse pepereiersalade, bacon, tomaat, verse peper

TONIJNSALADE | 6,95TONIJNSALADE | 6,95
tonijnsalade, kappertjes, zongedroogde tonijnsalade, kappertjes, zongedroogde 
tomaat, rode ui, slamixtomaat, rode ui, slamix

ROSBIEF | 7,95ROSBIEF | 7,95
rosbief van het staartstuk, slamix, rosbief van het staartstuk, slamix, 
peper-mayonaisepeper-mayonaise    

CARPACCIO | 9,95CARPACCIO | 9,95
rundercarpaccio vers van het mes, rucola, rundercarpaccio vers van het mes, rucola, 
grana padano, truffelsaus, rode ugrana padano, truffelsaus, rode uii

GEGRILDE KIP | 9,95 / 13.95GEGRILDE KIP | 9,95 / 13.95
kip, slamix, ingelegde komkommer, kip, slamix, ingelegde komkommer, 
cherry-tomaat, avocado, ei, pitjes, cherry-tomaat, avocado, ei, pitjes, 
yoghurtdressing yoghurtdressing 

GEROOKTE ZALM | 10,95 / 14,95GEROOKTE ZALM | 10,95 / 14,95
zalm, slamix, komkommer, cherry-tomaat, zalm, slamix, komkommer, cherry-tomaat, 
dille, rode ui, ei, citroendressing dille, rode ui, ei, citroendressing 

CARPACCIO | 9,95 / 14,95CARPACCIO | 9,95 / 14,95
rundercarpaccio, slamix, grana padano, rundercarpaccio, slamix, grana padano, 
truffelsaus, zongedroogde tomaat, truffelsaus, zongedroogde tomaat, 
rode ui, pijnboompitjesrode ui, pijnboompitjes

GEITENKAAS | 9,95 / 14,95GEITENKAAS | 9,95 / 14,95
geitenkaas, slamix, bacon, appel, honing, geitenkaas, slamix, bacon, appel, honing, 
walnoot, zongedroogde tomaat, walnoot, zongedroogde tomaat, 
aceto balsamicoaceto balsamico

onze salades worden geserveerd met onze salades worden geserveerd met 
brood en roomboter brood en roomboter 

SAL ADES

LEKKER LUNCHEN
LUNCHPLANK | 12,95LUNCHPLANK | 12,95
onze 3 toppers voor de grote trek of om onze 3 toppers voor de grote trek of om 
te delen te delen 

12 UURTJES | 9,9512 UURTJES | 9,95
Bourgondiër kroket, ham, kaas, kopje soep, Bourgondiër kroket, ham, kaas, kopje soep, 
slaatje met 3 boterhammen  slaatje met 3 boterhammen  

12 UURTJES VIS | 14,9512 UURTJES VIS | 14,95
garnalenkroket, gerookte zalm, kaas, kopje garnalenkroket, gerookte zalm, kaas, kopje 
soep, slaatje met 3 boterhammensoep, slaatje met 3 boterhammen


