
HARDE LUXE BROODJES
U kunt bij ons een keuze maken uit de volgende 
broodsoorten: desem wit, ciabatta meergranen, bruine 
boerenbol of een Italiaanse bol.

Buffelmozzarella met basilicumpesto, amor tomaatjes
roomkaas, rucola, verse basilicum en pijnboompitten   
Gerookte zalm met mesclun, roomkaas, mosterd-dillesaus 
en komkommer-pappardelle          
Oude kaas met rucola, roomkaas, truffelmayonaise 
en pijnboompitten                                    
Filet Americain met augurk, ei, mesclun, roomkaas 
en martinosaus
Pittige kip met spek, champignons, mesclun, roomkaas 
en chilisaus (warm)             
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, roomkaas, 
mesclun, pijnboompitten en Grana Padano               
Huisgemaakte tonijnsalade met crème fraîche, 
olijven, ui, roomkaas, mesclun en kappertjes
Halloumi met avocadospread, crème fraîche, knoflook, 
rode ui, mesclun, sushi azijn en peterselie      

ETAGÈRE LUNCH

- Een mini broodje met rundercarpaccio en       
  een mini broodje met Old Amsterdam en truffelmayonaise
- Twee mini sandwiches met kip en zalm
- Tonijnsalade met crème fraîche, ui, groene olijven 
  en kappertjes
- Fruitsalade met diverse soorten fruit
- Mini friandise 

De etagère lunch is alleen vanaf twee personen te 
bestellen, prijs per persoon en bestaat uit:

€14,50 P.P.

KLEINE LUNCH

Uitsmijter ham of kaas                    
Uitsmijter Pasta & Pesto  
(kastanjechampignons, rode ui, spekreepjes en ham)           
12 uurtje a la Pasta & Pesto geserveerd op brood
(uitsmijter Pasta & Pesto, weckpotje gevuld met seizoenssoep, Van Dobben kroket)            

LUNCH-SPECIALITEIT VAN DE CHEF

CLUBSANDWICH MET GEROOKTE KIP *
Roomkaas, bacon, mesclun en tomaat             

CLUBSANDWICH MET GEROOKTE ZALM *
Roomkaas, komkommer-pappardelle, mesclun en tomaat 
            
CLUBSANDWICH MET RUNDERCARPACCIO *
Roomkaas, truffelmayonaise, pijnboompitten, mesclun,
en Grana Padano 
                   
DUO WRAP ZALM/RUNDERCARPACCIO 
- Gerookte zalm, avocado, roomkaas, truffelmayonaise, 
en mesclun
- Carpaccio, rucola, roomkaas, balsamico,
 pijnboompitten en Grana Padano

€12,80

€8,90

€7,55

€9,75

€9,95

€8,20

€10,25

€10,25

€11,25

€11,25

€11,25

€13,00

   VERLATE LUNCH

Rendang stoofvlees met friet, gebakken ui, truffelmayonaise, 
bosui en Grana Padano

HUISGEMAAKTE TOSTI’S

Huisgemaakte tosti met ham en kaas                          
Huisgemaakte tosti geitenkaas met spek, basilicum 
pesto en honing                  
Huisgemaakte tosti buffelmozzarella met basilicum
pesto en pomodori tomaatjes  

€6,90

€9,00

€9,00

Kinder tosti met ham en kaas €6,00

SALADES
BURRATA
Pesto basilicum, rucola, verse basilicum, amor tomaatjes, 
dressing en pijnboompitten             

RUNDERCARPACCIO
Gegrilde courgette, gegrilde paprika, mesclun, pijnboompitten, 
dressing, truffelmayonaise en Grana Padano         

HALLOUMI
Avocado, crème fraîche, knoflook, rode ui, mesclun, sushi azijn, 
zongedroogde tomaatjes en peterselie  

GEITENKAAS
Gegratineerde geitenkaas met spek, mesclun, honing, appel, 
walnoot, dressing en vijgenchutney                         

SCAMPI
Salade met gebakken scampi’s, mesclun, amor tomaatjes, 
groene olijven, rode ui, dressing en aioli                           

€14,00

€12,00

€12,00

€11,50

€11,00

€7,75

€12,50

LUNCH       ’CLOCK

€9,95

€11,50

TE BESTELLEN VANAF 12:00 UUR TOT 16:30 UUR

Keuze uit wit of bruin brood.

Keuze uit wit of bruin brood. Wij serveren hier chips bij! *

= vegetarisch

Keuze uit wit of bruin brood.



BORREL ETAGÈRE
Diverse tapenades met oerbrood, dipsticks met 
truffelmayonaise, verschillende ham & worstsoorten, 
bruschetta met tomaten salsa,  gefrituurde scampi’s, 
gefrituurde kipstrips, Italiaanse gehaktballetjes, 
gambakroketjes en Manchego 

Te bestellen vanaf 2 personen à €12,50 P.P.

BORRELKAART 

Flammküchen met spek, rode ui en kaas                €12,10 
Flammküchen met ansjovis, spinazie, knoflookolie, 
rode ui en kaas                               €14,00 
Flammküchen met Parmaham, rucola, rode ui
en oude kaas                   €11,85
Antipasti etagère vanaf 2 personen                                 €9,50 P.P.
Bruschetta plank (6 stuks):  
Tomaat, basilicum en Grana Padano|Tonijnsalade, crème fraîche, rode ui, 

Dipsticks met huisgemaakte truffelmayonaise          €2,50
Mandje oerbrood met tapenade en kruidenboter       €4,50
Portie nacho’s met guacamole en kaas per 2 personen    €8,50
Portie van Dobben bitterballen (10 stuks)          €8,00
Portie bitterballen surprise mix (8 stuks)                      €8,00
Portie gemengde bittergarnittuur (10 stuks)         €6,75 
Portie gambakroketjes  (6 stuks)           €6,00
Portie vega bitterballen met chilisaus  (8 stuks)           €9,00

TE BESTELLEN VANAF 13:00 UUR TOT 22:00 UUR TE BESTELLEN VANAF 13:00 UUR TOT 01:00 UUR

KLEINE PIZZA’S 
PIZZA CARPACCIO                       €14,50
Carpaccio van rund, groene pesto, rucola, 
truffelmayonaise en mozzarella

PIZZA VEGETARIANA                        €12,50
Gegrilde paprika, rode ui, gegrilde courgette, feta, verse 
basilicum en mozzarella

ALLE BODEMS ZIJN 22 CM

VROEGE BORREL LATE BORREL

groene olijven en kappertjes|Parmaham met vijgenchutney               €9,00
Kaasplankje met kletzenbrood                            €11,50
Mega gemengde bittergarnituur (24 stuks)              €15,00


