Soepje?
Basilicum olie

7.5

Soep van Brechje
Soep van de dag

plukbrood
Kruidenboter uit de oven

7

Huisgemaakte pesto I kaas

7

Olijfolie uit de oven
Rozemarijn I zeezout I knoflookdip

lunchplanken
Langere bereidingstijd

13

't Plenkske van Frenkske
Vanaf 2 personen I klein soepje I drie belegde

broodjes I plukbroodje kruidenboter I rundersalade

De Plank van frank

18.5

Vanaf 2 personen I klein soepje I drie belegde

broodjes I plukbroodje kruidenboter I rundersalade
zoete lekkernijen

de lim - burger

14.5

100% Beef I augurk I tomaat I rode ui I frisse salade

tsneid gaddiM

6

Tomatensoep

Belegde mik
Gras op de plaot

10.5

Cranberry geitenkaas of brie I walnoten I appel I
honing mosterd dressing

neusje van de Zalm

10.5

Gerookte zalm I wasabi I frisse salade I wakame

11

guilty pleasure

Carpaccio I huisgemaakte pesto I truffelmayonaise I
Parmezaanse kaas

Belegde mik
Warm op brood
9.5

3 in de pan
Drie gebakken eitjes I ham en/of kaas I wit of bruin
brood I frisse salade

mik mit champignons

10.5

Gebakken in kruidenboter I frisse salade I honing
mosterd dressing

Kipreepjes teriyaki

10.5

Bestrooid met sesamzaadjes I frisse salade I honing
mosterd dressing

tsneiD gaddiM

koud op brood

Maaltijd salades
18.5

Diverse soorten vis I gebakken knoflookgamba's

Henneke

17.5

Kipreepjes bestrooid met sesamzaadjes I
paddenstoelen I gebakken spekjes

Say Cheese

17.5

Cranberry geitenkaas I granaatappel I bieten I
walnoten

Ff na leuten
Appelvlaai van bakkerij Arts

4

Met slagroom (+ 0.50)

Nienkes stroopwafeltwist

7.5

Mascarpone I stroopwafel crunch I gezouten
karamelsaus

kaneel cheesecake

7.5

Speculaas crumbles I arretjes cake

Heeft u een voedselallergie? Of mag u bepaalde producten niet eten? Geef het tijdig door aan de bediening.
Op deze manier kunnen wij nog beter met uw wensen en voorkeuren rekening houden.

tsneiD gaddiM

Ocean drive

Borrelen

Borrelen vanaf 15.00 uur

Nachos uit de oven

7.5

Bourgondische bitterballen

9

10 stuks I mosterd

Borrel garnituur

10

12 gefrituurde hapjes

Verse friet

4

Met mayonaise

Loempia's

8.5

8 Stuks I chili saus

Plukbrood
Kruidenboter uit de oven

7

Huisgemaakte pesto I kaas

Olijfolie uit de oven

7

Rozemarijn I zeezout I knoflookdip

Heeft u een voedselallergie? Of mag u bepaalde producten niet eten? Geef het tijdig door aan de bediening.
Op deze manier kunnen wij nog beter met uw wensen en voorkeuren rekening houden.

traak lerroB

Kaas I roomkaas I chili saus

