
       

   

Salades
Brie      7,95
Warme brie gebakken in panko met walnoot, peer, spekjes 
en honing-mosterddressing

De Proeftuin
MENUKAART

+ Cheddar  1,-
+ Gebakken ei 1,50
+ Bacon  1,-

Soepen
Tomatensoep    4,50
Soep van de dag     4,50
Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Warme gerechten

Broodje hamburger   7,95
Rode ui compote, tomaat, komkommer, sla en BBQ 
saus

Broodje pittige kip   8,95
Kip gemarineerd in chilisaus met taugé, champignons
en bosui 

Uitsmijter op landbrood    7,95
2 sneetjes landbrood, 3 eieren met ham, kaas of spek,
geserveerd met kopgarnituur

extra supplement € 1,-

Omelet     8,95
Omelet met coburgerham, Parmezaanse kaas, tomaat, 
komkommer, rucola, geserveerd met stokbrood

Saté      9,95
2 satéstokjes met satésaus, atjar, seroendeng en kroepoek,
geserveerd met stokbrood

Bal gehakt     7,95
Gehaktbal met 2 sneetjes casinobrood, jus, mosterdmayo, 
geserveerd met kopgarnituur

Tosti’s deluxe
Tosti ham & kaas    6,50

Tosti Hawaii    6,95
Ham, kaas en ananas    

Tosti GroenRijk    8,95
Brie, coburgerham, appel (Granny Smith), walnoten 
en honing

Tosti gerookte kip   7,95
Gerookte kip, kaas, tomaat en Parmezaanse kaas

Bovenstaande tosti’s worden gemaakt 
op vers landbrood van Floor v. Lieshout

Speciaal voor de kids
Kindertosti      3,50
2 sneetjes casino wit met ham, kaas en ketchup

2 sneetjes casino wit    1,95
Met jam of chocoladepasta

Poffertjes 8 st.    2,95
Met poedersuiker en stroop

Knutselpotje    2,95 
Caprisun, kleurplaat en potloden 

Caprisun      1,50 

Ranja      1,00  



Warme dranken

Combideal     4,95
Koffie of thee + apfelstrüdel
met vanillesaus en een toefje slagroom 

Koffie van vers gemalen bonen
Koffie zwart     2,65
Espresso     2,40
Dubbele espresso    3,95
Cappuccino     2,85
Latte macchiato    3,25
Koffie verkeerd     2,95
Warme chocomel    3,00
(meerprijs cafeïne vrij € 0,20)

Thee
Diverse melanges van Simon Lévelt  2,50
Verse munt- of gemberthee met honing 2,95

Koffie speciaal    4,25
Latte macchiato met Monin siroop naar keuze
en slagroom 
         

Lekker voor bij de koffie

Gebak en zoet
Luxe gebak     3,95
Muffin      3,25
Appelflap     2,25
Kersenflap     2,25
Appelgebak     1,95
Slagroom     0,60

Hartige broodjes
Worstenbroodje van bakkerij Floor v. Lieshout 2,45
Saucijzenbroodje    2,25

Klassiek ontbijtje (te bestellen tot 11.00u) 3,25
Koffie of thee met vers half stokbroodje, croissant-
je, gekookt eitje, plakje ham en kaas, roomboter en 
jam

Koude dranken
Frisdrank     2,50
Chocomel     2,50
Fristi      2,50
Verse jus d’orange (glas)   2,95
Verse jus d’orange (fles 0,5 ltr)  3,95
Bier (flesje)     2,95
Wijn (glas)     3,95

Broodjes

Carpaccio op landbrood    8,95
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
spekjes, rucola en truffelmayo

Broodje gezond    6,95
Ham, kaas, gekookt ei, tomaat, komkommer, wortel, 
gedroogd uitje, Amsterdams uitje, rucola en huisgemaakte 
remouladesaus

Broodje verse tonijnsalade  6,95
Tonijn met augurk, rode ui en rucola

Broodje rosbief speciaal  7,95
Rosbief met Parmezaanse kaas, gefrituurd uitje, zonge-
droogde tomaat, rucola en truffelmayo of remouladesaus

Broodje eiersalade   6,95
Huisgemaakte eiersalade met coburgerham, augurk,
bieslook en rucola

Broodje pastrami (warm of koud)  7,95
Pastrami met mierikswortel, augurk, zongedroogde tomaat, 
rucola en mosterd 

Keuze uit wit of bruin pistoletje van Floor v. Lieshout


