brood
De klassieke tosti (V)

3,75

Wit casinobrood van Bakkerij Jolink, rijkelijk belegd met jong belegen kaas
en ham, geserveerd met tomatenketchup

Vega tosti (V)

4,5

Volkoren casinobrood van Bakkerij Jolink met geitenkaas, honing
en gemalen peper en tomatenketchup

Broodje ‘Eetkamer’ (V)

8,-

Bruin vloerbrood met appel-selderijsalade, belegd met slagersachterham
en jong belegen kaas

Uitsmijter ham/kaas (V)

8,-

Bruin vloerbrood met drie Welsumse scharreleieren, ham en kaas

12 uurtje (V)

9,5

Bruin vloerbrood belegd met ham, kaas en één gebakken scharrelei,
geserveerd met een rundvlees- of groentekroket en frisse salade

Kroketten met brood (V)

8,-

Twee ambachtelijke rundvleeskroketten, geserveerd op vloerbrood
met een mosterdmayonaise

Broodplank ‘Eetkamer’ (V)

4,5

Verschillende broodsoorten van bakkerij Bökkers Mölle, geserveerd met
diverse smeersels
Al ons vloerbrood komt van ambachtelijke bakkerij Bökkers Mölle hier aan de dijk

soep en salades
Pompoensoep met feta (V)

4,5

Huisgemaakte pompoensoep, bereid met pompoen van
Boerderij Overkempe, geserveerd met blokjes fetakaas

Tomatensoep

4,5

Traditionele tomatensoep met huisgemaakte soepballetjes

Geitenkaassalade (V)

8,5

Gemengde salade met tomaat en komkommer onder een dekentje van
warme geitenkaas en honing uit de oven

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

kindergerechten
Flammkuchen

5,5

Dun brooddeeg in de oven gebakken, rijkelijk belegd met
crème fraîche, uien, spek en kaas

Friet met salade en wat lekkers (V)

4,5

Met de keuze uit frikandel, kroket of kaassoufflé

warme spijzen
Kippendijen saté

12,50

Een saté van malse kippendijen, geserveerd met satésaus, friet
en een frisse salade

Meatball ‘Eetkamer’
met bruin vloerbrood en eigengemaakte jus
met friet en groenteloempia 11,5

9,-

Malse gehaktbal, gedraaid van half om half gehakt van Slagerij ter Weele

Vegetarische quiche (V)

11,-

Smaakvolle quiche met geitenkaas, tomaat en spinazie, geserveerd met
een friszoete rauwkostsalade

nagenieten
Lemon cheesecake

7,5

Een frisse, huisgemaakte cheesecake met limoen en arretjesake roomijs
van de Rosahoeve

Appeltaart met slagroom

2,75

Vers van Bakkerij Overkempe met slagroom

Koffie/thee ‘Eetkamer’

4,5

Uw gekozen soort koffie of thee, geserveerd met verrassende zoetigheden

(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

