C A F E

MENU

R E S TA U R A N T

lunchgerechten
Clubsandwich zalm met dillemayonaise,

12

komkommer en rode biet

Clubsandwich BLTC met pittige tomatensalsa

11

Vegetarische wrap met pittige crème van paprika

11

en feta, gegrilde groenten, rode kool, komkommer
en tomaat V

Wrap limoenkip met koriandermayonaise,

Artisjok met mosterdvinaigrette

1 of 2 Kalfskroketten van Holtkamp

6/9

met brood

8/10

met toast

Caesar salade met ansjovis, Grana Padano

Landbrood tonijnsalade met gemengde sla

9

Landbrood vitello tonnato met gefrituurde

9

Asperges vinaigrette met kruidensla,

kappertjes, rucola en tonijnmayonaise

Ciabatta carpaccio met truffelmayonaise, rucola
en Grana Padano

11

gepocheerd ei en Parmezaan krokantje

12
12

V

Fattoush met gegrilde groenten, kikkererwten,
radijs, granaatappel en flatbread

hoofdgerechten

8
8

V

en een gepocheerd ei (kip +2,-)

12/17

V

EIEREN

Asperges zalm met gekookt ei, peterselie

23

en aardappeltjes

Gepocheerde eieren met ham

12

en Hollandaise saus op een English muffin

Asperges ham met gekookt ei, peterselie

22

en aardappeltjes

Gepocheerde eieren met zalm

13

en Hollandaise saus op een English muffin

Asperges met gekonfijte tomaat, hazelnoot, gekookt ei,
peterselie en aardappeltjes

V

2 of 3 Garnalenkroketjes van Holtkamp
12

ijsbergsla, tomaat en avocado (bacon +1,50)

Aspergesoep met freekeh, ei en peterselie

21
Gepocheerde eieren met spinazie, avocado

V

Ravioli met truffel en Grana Padano

12/17

V

Steak tartare met frites en salade

19

en Hollandaise saus op een English muffin

12

V

12

Omelet zalm
met witte of bruine toast

Rib-eye (MRIJ-rund) met béarnaise, frites en salade

23

Hamburger met bacon, cheddar,

17

jalapeño pickle en frites (gebakken ei +1,-)

Vegetarische tarte tatin met gekonfijte tomaat,
gekarameliseerde sjalotten, geitenkaas en tijm

16

11

met witte of bruine toast

Uitsmijter ham/kaas/tomaat

9

Patisserie
11

Espresso, kahlua, wodka, crème de cacao

Affogato

V

op wit of bruin brood

V

Nagerechten
Espresso Martini

Omelet truffelkaas

Bol vanille ijs, espresso, slagroom

5

Frambozen-rabarbercrumble

7

Huisgemaakte slagroomtruffels (2 stuks)

3

Huisgemaakte pecan pie

5

Appeltaart van Kuyt

5

Chocolade-kokostaartje met frambozen ijs en

7

amandelschaafsel (vegan)

