Dagkaart tot 16.00 uur

Panini (van de grill)

Goeiemôgge

Antonio: mozzarella met ansjovis en palmkoolpesto
Zondag: Oude Adel (gerijpte bio kaas), gebakken spekjes (Livar), appeltje &
scherpe mosterd
Geitje: zachte geitenkaas, gegrilde courgette & dukkah (specerijen/ notenmengsel)
Heiße Hund: scharrelknakworst, zuurkool, mosterd & Tynjetaler (Friese gatenkaas)

1,00
9-minuten-vrije uitloop-eitje
4,50
Warm bananenbrood met walnoten en ‘n klontje roomboter
2,80
Croissantje (alleen in het weekend)
3,60
Croissantje met ‘Ukkie’ chocopasta of aardbeienjam (alleen in het weekend)
4,00
Croissantje met Tynjetaler (Friese gatenkaas) (alleen in het weekend)
4,00
Peuterbroodje met aardbeienjam, pindakaas of schuddebuikjes
4,10 / 4,90
Tosti van zuurdesembrood met boerenkaas of ham (Livar) & boerenkaas
6,00
Scones met roomkaas en sinaasappelmarmelade of aardbeienjam
Ontbijtje zalm: scone met roomkaas en Gravad Lax (gemarineerde zalm), kleine
10,50
yoghurt met granola, eitje & kleintje jus
Ontbijtje kaas: knäckebrød met boerenkaas, kleine yoghurt met granola, eitje &
8,50
kleintje jus
4,50
Stromboli, opgerold broodje met een hartige vulling uit de oven (zie bord)
5,50
Wisselende fritatta (zie bord)
5,50
Huisgemaakte tortilla van ei, ui en aardappel met aioli
5,00
Keﬁr met huisgemaakte granola
5,20
Boerenyoghurt met 1 ingrediënt naar keuze:
0,90
Ieder volgend ingrediënt: granola / muesli / pitten-zaden mix / noten /
honing / sinaasappelsap / banaan / appel / peer / aardbeienjam / cranberrycompôte+
/ schuddebuikjes (speculaas strooisel) / cacao nibs / cocosschaafsel / stuifmeelkorrels
Geroosterd zuurdesembrood
Makreelsalade met limoen, pepertje en radijs
Gestoofde linzen met een gekookt eitje en peterselie
Zondagse guacamole en honingtomaatjes
Zachte geitenkaas met warme druifjes en tijm

7,50
6,90
7,30
7,40

Wit broodje of bruine boterham (zuurdesem)
Serranoham met rucola, honingtomaatjes en olijfolie
Warme lamsgehaktballetjes met radijs/appel labne (yoghurtsaus)
en geroosterde paprika
Geroosterde pompoen en wortelgroenten met tahinroom, dukkah en peterselie
Oude Adel (gerijpte bio kaas) met rode kool/venkelsalade en Limburgse appelstroop
Tortilla van aardappel, ui en ei met rucola en aioli
Gegratineerde Manchego (Spaanse schapenkaas) met verse bladspinazie, gepofte
knoﬂook en zongedroogde tomaatjes
Gegrilde achterham (Livar) met huisgemaakte piccalilly en schorsenerenchips
Paddestoelen/parelgortburger met tomatenrelish en schorsenerenchips

8,30
8,50
7,70
8,10
7,70
8,10
8,30
8,10

Bagels
Kaassie: jong belegen boerenkaas met ’n eitje, beetje mayo en bieslook
Kippie: gegrilde gildehoenﬁlet met ‘n eitje, parmezaanse kaas en ’caesar dressing’
Appie: gebakken appeltjes met vanille roomkaas en zoete dukkah
Gravad Lax: gemarineerde zalmzijde (bietjes, sinaasappel, wodka, dille) op roomkaas

8,30
8,80
8,30
8,80

Zondagse Drankjes
8,90
9,30
8,90
9,50

Salades en andere gerechtjes
Wisselende fritatta (zie bord)
Huisgemaakte tortilla van ei, ui en aardappel met aioli
Hartige taart met ‘n kleine salade (zie bord / vitrine)
Warm gerechtje met ’n kleine salade (zie bord)
Salade van de dag (zie bord)
Salade van rucola, gegrilde courgette, honingtomaatjes, rode ui, pijnboompitjes met
Gravad Lax (gemarineerde zalm) óf gegrilde gildehoenﬁlet

5,50
5,50
7,30
14,50
13,50
15,50

Soepen
Tomaten / paprika met geitenkaas
Keuze uit 2 vers gemaakte soepen, waarvan 1 vegetarisch (zie bord)

5,90
5,90 / 6,30

De hele dag verkrijgbaar
Hartige hapjes
Droogworstje (Duroc) met brood
Geroosterd brood met aioli
Zuurdesembrood met palmkoolpesto
Dukkah (mengsel van specerijen en gemalen noten) met olijfolie en brood
Bordje Serranoham met geroosterd brood
Olijven met pit
Huisgeroosterde notenmix
Nootjes; cashew, zoute amandelen, pistache en /of wasabi erwten

5,90
5,90
5,90
5,90
12,50
5,50
3,00
3,00

Kofﬁe/Cappuccino/Latte Macchiato/Kofﬁe Verkeerd/Espresso/Doppio
(Cappuccino en Latte kan ook met soja of -havermelk)
Warme anijsmelk
Verse gemberthee met honing en citroen
Verse muntthee met honing
Verse hibiscusthee met honing
Carajillo (zoete kofﬁe met Spaanse brandy)
Hot Toddy (Ierse wintercocktail met whiskey, honing, citroen en kruidnagel)
Milk Toddy (warme melk, Drambuie, nootmuskaat en kaneel)
Warme choco met bruine rum
Verse jus d’orange
Verse jus d’orange met keﬁr
Huisgemaakte munt / vlierbloesemlimonade
glas / karaf
Perensap van Perelaere
Capri Sonne (het ouderwetse drinkzakje)
Almdudler (Alpenkruiden limonade uit Oostenrijk)
Lemonaid (heerlijke limoen limonade, 100% fairtrade!)
ChariTea Green (groene ijsthee met gember, zonder prik)
Rabarberlimonade (bio limo uit Berlijn)
Proviant Apfelschorle (Duitser dan Duits)
Club Mate (energiedrankje met mate-extract)
Lömme Lömm (pink pompelmoes limo aus Köln)
Uerige Fassbrause ( gebrouwen limonade, vlierbloesem of rabarber )
Luscombe Cool (licht pittig, super lekker gingerbeer)
Luscombe Hot (ﬂink pittig, heerlijk gingerbeer)
Bitburger Radler 0,0%
Gösser NaturRadler (2/5 bier, 3/5 limonade ½ liter 2% alc)
Galipette Brut Cidre (appelcider uit Bretagne ‘droog’, licht mousserend én
gluten-vrij 4,5%)
Galipette Biologique Cidre (appelcider uit Normandië ‘half zoet’, licht
mousserend én gluten-vrij 4,5%)
Fles bruiswater (0,7 ltr, Rheinfels medium)

Huisgemaakt Zoet
Spelt-mueslikoek
Wisselend zoet (zie vitrine of bord)
Cake van de dag
Homemade brownie
Crumble uit de oven met wisselend fruit (zie vitrine)
Vlaai van Mathieu Hermans (zie vitrine)

4,00
........
3,50
4,00
4,00
4,00
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