.

Luxe broodjes

Lunch
D I N E R

Keuze uit: witte baguette of steengebakken meergranen baguette

Broodje rosbief

6

Met olijfolie, croutons, pecorino kaas, zongedroogde tomaatjes en olijven

Broodje tonijnsalade

6

Huisgemaakte tonijnsalade met uitjes en kappertjes

Broodje zalm

7

Gerookte zalm met roomkaas en bieslook

Broodje carpaccio

7

Carpaccio met truffel mayonaise, rucola, olijven, zongedroogde tomaatjes, spek en
Pecorino kaas

Broodje gezond (ook vegetarisch te bestellen)

5

Met ham, kaas, ei, tomaat, sla, croutons en pijnboompitjes

Broodje brie (ook vegetarisch te bestellen)

7

Uit de oven met honing, serranoham, rucola en noten

Vis trio

8

3 kleine broodjes belegd met gerookte zalm, krabsalade en tonijnsalade

Broodje filet americain

6

Met ei en ui

Broodje biefstuk
Met gebakken ui, rucola en pepermayonaise

13

Lunch
D I N E R
Gegrilde panini’s
Panini tosti

5

Ham/kaas

Panini Thuis!

6

Spek/fricandeau/andalousesaus/tomaat/kaas

Panini Italia

6

Salami/kaas/Italiaanse kruiden/tomaat

Scharreleieren
Uitsmijter

v.a.

8

Keuze uit: ham, kaas, spek, fricandeau en rosbief

Uitsmijter Thuis!

9

Met kaas, ham, rosbief en een garnituur van champignon, ui en spek

Roerei zalm

9

Op getoast brood met gerookte zalm en uitjes

Boeren omelet
Met spek, champignons, uitjes en paprika

9

Lunch
D I N E R
Thuis! specials
Thuisburger

14

(T)huisgemaakte hamburger met spek, augurk, tomaat en
huisgemaakte saus, geserveerd met frites en mayonaise

12 uurtje

12

Drie boterhammen: gebakken ei met ham, boterham met carpaccio en
een van Dobben kroket met mosterd

Club sandwich

10

Op Waldkorn brood met eiersalade, gerookte kip en spek,
geserveerd met verse frites

Broodje warm vlees

8

Gebakken fricandeau met champignons, ui en paprika in een licht pikante saus

Van Dobben kroketten

8

Twee Van Dobben rundvleeskroketten op brood met mosterd

Ossenhaas
Reepjes van ossenhaas in truffelsaus, met brood en boter

14

Lunch
D I N E R
Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en roomboter

Carpaccio salade

14

Met truffelmayonaise, croutons, zongedroogde tomaten en spekjes

Vis salade

15

Met Hollandse garnalen, gerookte zalm en paling

Scampi salade

14

Salade met scampi’s in knoflook

Geitenkaas salade (ook vegetarisch te bestellen)

13

Salade met gebakken geitenkaas en spek, geserveerd met mosterd dille dressing

Soepen
Tomatensoep (vegetarisch)

6

Huisgemaakte tomatensoep met basilicum

Pompoensoep
Pikante pompoensoep met crème fraîche

7

Lunch
Bij de koffie
Appeltaart

v.a.

€ 3,25 / 3,50

Heerlijke grootmoeders appeltaart. Met of zonder slagroom

Seizoenstaart

€ 3,70 / € 3,95

Wisselend aanbod van gebak. Met of zonder slagroom

Bij de borrel
Broodplank

€ 5,75

Versgebakken brood met kruidenboter, aioli en tapenade

Fingerfood plate

€ 19,75

Plateau met Hollandse kaas, nacho’s, gefrituurde scampi’s, kippenvleugels,
Spaanse worst en olijven

Spaans plankje

€ 6,50

Plateau met diverse soorten Spaanse worst, olijfjes, zongedroogde tomaatjes en bruschetta

Scampi’s

€ 5,75

Portie van 6 gefrituurde scampi’s met chilisaus

Nacho’s

€ 6,25

Nacho’s uit de oven met kaas, rode ui en salamiblokjes

Van Dobben bitterballen

€ 4,75

Portie van 8 bitterballen met mosterd

Hollands kaasplankje

€ 6,75

Hollandse jonge en oude kaas met mosterd

Kippenvleugels
6 gefrituurde kippenvleugels met chilisaus

€ 6,50

Desserts
Alle desserts zijn van klein formaat. U kunt uw dessert zelf samenstellen door
eventueel te combineren. 3 desserts staan gelijk aan een ͞volledig͟ dessert.
Crème brûlée € 2,75
Crème brûlée van vanille
Dame blanche € 2,00
Een bol vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Parfait € 3,00
Van Oreo koekjes
Brownie € 2,75
Met stukjes chocolade
Tiramisu € 3,00
Traditioneel italiaans dessert
Cheesecake € 2,75
Huisgemaakte cheesecake met citroen, op een bodem van Bastogne
Ferrero Rocher dessert € 2,75
Mousse voor de echte chocolade liefhebber
Onderstaande ijssoorten zijn per bol te bestellen € 1,75
Vanille roomijs
Bramen sorbet ijs
Nougat roomijs
Raad de smaak ijs

