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BROODJES

SPECIALS

Keuze uit: witte pistolet, italiaanse bol
donker meergranen, 100% speltbol

ITALIANO 6,90
pistolet met zigeunersaus, ham,
salami, ui, champignons, paprika,
kaas en zwarte peper

ROME 6,70
italiaanse bol met kruidenboter,
salami, tomaat, ui en kaas

GEZOND 6,20
kaas 4,60

hawaii

winschoten

7,30
donker meergranen met beenham,
honing mosterdsaus, gekookt ei en
jonge kaas

brie 5,40
roomkaas 6,00
filet americain 7,20
KRUIDENBOTER 3,80

CARPACCIO

huisgemaakt

5,70
pistolet met ham, kaas en ananas

florence

7,80
100% spelt bol met pesto, chorizo,
tomaat en mozzarella

pistolet plein tang

pistolet met kipﬁlet gebakken
in ketjapsaus, gegarneerd met
gebakken uitjes, champignons,
taugé, seroendeng en cassave
8,90

bestellen?

KIPKERRIESALADE
hummus 5,20
carpaccio 9,30

donker meergranen met
brie, rucola, walnoten & honing 6,80

0592 - 311222

hamburger plein 10
plein tientonner

14,25
dezelfde, maar dan met 2 burgers, patat en mayo!

8,20

PATAT

Een bord patat op z'n tijd is nooit een slecht idee

gehaktbal met brood met Groninger mosterd 7,40
2 kroketten met brood ( rund of kalfsvlees) 7,40
Saté van de haas met stokbrood en pindasaus 12,40
Kipsaté met stokbrood en pindasaus 12,00
Vegetarische SPIESJES met stokbrood en pindasaus 12,00
loempia plein 10 7,50
wat maak je menu?

MET EEN KROKET, SPIEGELEI EN EEN HEERLIJKE SOEP

10,50

SALADES

Salade gerookte zalm en ei 13,50
Salade kip teriyaki 12,50
Salade geitenkaas en walnoten 12,50

6,20

8,75
italiaanse bol met rundvleesburger, beenham, kaas,
tomaat, saus, sla en rucola.

met ham, chorizo, gesmolten kaas en een
bolletje rundvleessalade

MAALTIJD

warm

FACEBOOK FAVORIET

LUNCH
GERECHTEN

12 UURTJE

GEROOKTE ZALM 8,40
tonijnsalade 6,80
beenham 7,20

broodje met malse rundercarpaccio
geserveerd met pijnboompitten,
kappertjes, zongedroogde tomaten,
balsamico en Grana Padano 9,30

wij serveren ambachtelijk
vloerbrood, donker of wit

Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter rosbief 9,30
Uitsmijter Plein 10 10,40

jonge kaas of Old Amsterdam

U0426

patat met frikandel 5,90
patat met frikandel speciaal 6,40
patat met kroket (rund of kalfsvlees) 5,90
patat met kaassoufflé 5,90
patat met gehaktbal 8,60
patat met schnitzel 12,80
patat met saté van de haas & pindasaus 14,30
patat met kipsaté en pindasaus 13,90
patat met vegetarische spiesjes en pindasaus 13,90
patat met shoarma en knoflooksaus 11,40
patat zonder snack 3,20
+ mayo
+ speciaal
+ pindasaus

+ mosterd
+ curry
+ ketchup

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

PLATES
- gebakken aardappelen of patat
- verse groente of frisse salade

keuze uit:

FANTOSTISCH
gemaakt van ambachtelijk gebakken brood
met een saus naar keuze

SATÉ VAN DE HAAS

17,50
malse varkenshaassaté met pindasaus

HAWAII

vegetarische spiesjes

16,50
100% plantaardige Vegetarische Kipstuckjes

ORIGINAL

GEHAKTBAL

12
gewoon een lekker balletje met Groninger mosterd

cheese

KIPSATÉ

salami

2 GARNALENSPIEZEN 16,90
gebakken in huisgemaakte kruidenboter

RETRO

4,75
ham, kaas en ananas
4,25
ham en kaas
kaas

4,25

4,25
kaas en salami

16,40
malse kipsaté met pindasaus

schnitzel
de klassieker 15,40
met champignonroomsaus 17,40
met gebakken ui en champignons 17,40

vergeet de saus niet!

SNACKS
broodje kroket 4
broodje frikandel
saucijzenbroodje
kaasbroodje 4

mayo, ketchup, curry, mosterd
pindasaus, speciaal
oorlog, appelmoes

4
4

KIDS

HAPPY

BITES

bordje patat met mayonaise en appelmoes

5,25
kies: frikandel, kroket, kaassoufflé of kipnuggets

Sneetje brood met jam of hagelslag
Sneetje brood met kaas 1,95

poffertjes

1,75

SOEP
4,95
5,25

!

6/12 stuks 5,25/8,95
vleesvrije vegan draadjesbitterbal. Ambachtelijk lekker.

MINI LOEMPIA’S 8/12 stuks 5,25/8,95
rijkelijk gevuld met verschillende verse groenten
BORRELMAATJES 6/12 stuks 5,25/8,95
luxe grote borrelhapjes
6/12 stuks 5,25/8,95
rijk gevuld, vol van smaak, gewoon lekker!

Broodplankje

6,00
diverse soorten brood
met huisgemaakte kruidenboter, tapenade en aioli
3,80
in stukjes gesneden met huisgemaakte kruidenboter
U0426

TIP

BOURGONDISCHE BITTERBALLEN

6,95
seizoensgebonden

brood & KRUIDENBOTER

7,50
tortilla chips met rundergehakt, tomatensalsa,
crème fraîche en kaas

VEGAN BITTERBALLEN

4,95

met verse aardbeien, chocosaus en slagroom

TOMATENSOEP
MOSTERDSOEP
ERWTENSOEP

MACHO NACHO

SOUFLESSES

8/12 stuks 5,75/8,95
heerlijke mini souffles in vier heerlijke smaken: kaas,
tomaat-mozzarella, kruidenroomkaas en pikante kaas

SNACK EMMER 32 stuks 19,75
van deze emmer krijg je sowieso een smile op je gezicht!
Gevuld met onze beste snacks, gekozen door de chef!

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

