Tosti’s de luxe

Warme gerechten

Tosti ham/kaas				5,95

Tomatensoep				4,50

Tosti Hawaii			

Soep van de dag			

ham, kaas, ananas				

6,50

4,50

Tosti Caprese				6,95

Soep wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tosti Brie					6,95

Broodje hamburger			6,95

Tosti GroenRijk				6,95

+ Brie			1,50
+ gebakken ei		
1,50
+ bacon		
1,-

Buffelmozzarella, tomaat, pesto

Brie, granaatappelpitjes, walnoten, rucola, balsamico
Appel (Granny Smith), bacon, kaas

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

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

2 sneetjes casino wit 			
met jam of chocoladepasta

Gebakken ui, tomaat, komkommer, ,sla, BBQ saus

Broodje pittige kip			 7,95
kip gemarineerd in chilisaus, taugé, champignon, bosui

Uitsmijter

op landbrood

7,95

		

2 sneetjes landbrood, 3 eieren, kopgarnituur
met ham ,kaas of spek

1,95

Poffertjes 8 st.
Poedersuiker + stroop

Knutselpotje				2,95
caprisun, kleurplaat en potloden

Caprisun 			
		1,50
Ranja 					1,00

extra supplement € 0,50

Omelet					8,95
Gerookte zalm, bosui, geserveerd op pistolet

Salades
Zalm						7,95
Zalm, rode ui, tomaat, ei, komkommer, gemengde sla,
honingmosterddressing

Caprese					7,95
Buffelmozzarella, tomaat, pijnboompitten, rucola, pesto

Kippendijen (warm)			7,95
Kippendijen champignons, taugé, bosui, tomaat, ei,

ananas, gemengde sla, teriyakisaus en sesamzaadjes

MENUKAART

De Proeftuin

Warme dranken

Lekker voor bij de koffie

Combideal					6,95
Broodje gezond + flesje fris
m.u.v. jus / alchoholische drank		
Koffie van vers gemalen bonen

Koffie zwart					2,50
Espresso					2,25
Cappuccino					2,75

Latte Macchiato				3,25

Koffie verkeerd					2,95

Gebak en zoet

Luxe gebak					3,95

Kersenflap					2,25

Broodje gerookte zalm			 7,95

Appelflap					2,25
Appelgebak					1,95

Slagroom					0,60

Thee

Worstenbroodje van bakkerij Floor van Lieshout

Verse munt- of gemberthee met honing		

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

Rundercarpaccio, kaas, pijnboompitten,
sla, truffelmayonaise

Vitello tonato op landbrood 		 7,95

Hartige broodjes

2,35
2,95

Carpaccio op landbrood 			7,95

Muffin						2,95

(meerprijs cafeïne vrij € 0,20)

Diverse melanges van Simon Lévelt		

Broodjes

2,45
Saucijzenbroodje				2,25
Koude dranken

Frisdrank					2,50
Chocomel					2,50
Fristi						2,50

2,95
Verse jus d’orange (fles 0,5 ltr)		
3,95
Bier (flesje)					2,95
Wijn (glas)					3,95
Verse jus d’orange (glas)			

Kalfsvlees, kappertjes, rode ui, rucola, tonijn mayonaise
Noorse zalm,, kruidenroomkaas, rode ui,
augurk, sla, honingmosterd dressing

Broodje gezond				5,95
Ham, kaas, tomaat, augurk, ei, komkommer,
rode ui, sla, honing mosterd dressing

Broodje verse tonijnsalade.		

5,95

Broodje rosbief speciaal		

7,95

Tonijn, kappertjes, augurk, rode ui, sla

Rosbief, parmezaanse kaas, gefrituurd uitje, zongedroogde
tomaat, sla, truffelmayo

Broodje osseworst			6,95
Osseworst, Amsterdamse ui, rucola, truffemayonaise

Broodje gerookte kip			
Gerookte kip, buffelmozzarella, tomaat,
pijnboompitten, pesto

6,95

Keuze uit wit of bruin pistoletje van Floor v. Lieshout

