BIJ DE KOFFIE

TWAALF UURTJE | 12,50

Warme appelcake 					

€ 3,50

Appeltaart 						

€ 3,50

Ambachtelijke appelcake naar geheim recept
Grootmoeders appeltaart met slagroom

Tomatensoep, broodje kroket,
boterham met spiegelei en een kop koffie of thee

Rundvleeskroketten met brood		

€

7,50

Vegetarische kroketten met brood		

€

7,50

Uitsmijter Original					

€

7,50

Uitsmijter Paasloo					

€

9,00

Omelet							€

8,50

Tosti Royale						

€

5,50

Boeren tosti						

€

6,50

€ 4,50

Met vanille ijs (+ € 2,00)
Met vanille ijs en warme kers (+ € 4,00)

WIEDEN MENU | 27,50

Mozzarella tosti					

€

6,50

Carpaccio van rode biet of mosterdsoep

Clubsandwich Paasloo				

€

8,50

Clubsandwich zalm					

€ 10,50

Clubsandwich Vegetarisch			

€

TWAALF UURTJE | 12,50
Tomatensoep

Brownie						

€ 4,50

Met slagroom

Broodje kroket
spiegelei met ham en kaas

BIJ DE BORREL

BINNENHOF MENU | 30,00

Trio van brood

€

6,00

Borrelgarnituur Paasloo (p.p.)

€

7,50

Twee soorten kaas, twee soorten worst, brood, pesto
en kruidenboter. (voor min. 2 personen)

Kaasplankje 					

Diverse binnen- en buitenlandse kazen met
krentenbrood, perensalsa en gewelde rozijnen.

Twee kroketten met wit of bruin brood en franse mosterd.

Twee vegetariche kroketten met wit of bruin brood.

Belgische wafel met slagroom			

Vers, ambachtelijk brood met kruidenboter en pesto

BROODGERECHTEN (tot 17:00 uur)

Tomatensoep of rundercarpaccio
Black Angus Biefstuk, schnitzel of zalm uit de oven
Capprizzio

€ 11,00

Bitterballen

(8 stuks)				

€ 5,50

Mini snacks

(8 stuks)				

€ 6,00

Warme mix

(30 stuks) 			

€ 21,50

Bekijk deze kaart
ook digitaal

Pulled oats met voorjaarsgroenten of
spinazie/geitenkaasquiche
Capprizzio

LUNCHMENU | 17,50
Tomaten- of mosterdsoep
Schnitzel met champignonsaus of roergebakken kip
Kopje koffie of thee

Drie eieren met kaas en ham op wit of bruin brood.

Drie eieren met streaky bacon op desembrood.

Omelet met champignons en streaky bacon.

Drie sneden wit of bruin brood met achterham
en jonge kaas.

Desembrood met salami, brie en zongedroogde tomaat.

Een ruim belegde tosti met mozzarella, pesto en tomaat

Getoast brood met streaky bacon, tomaat en frisse salade

Getoast brood met gerookte zalm, frisse slasoorten,
kappertjes en kruidenmayonaise

Getoast brood met : boerenbrie,
gedroogde tomaat,
walnoten met perensalsa

8,50
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Twentse gehaktbal					

€

Een huisgemaakte, ambachtelijke gehaktbal met wit
of bruin brood, diverse zuren, mosterd en mayonaise.

Waldkorn gezond					

Waldkorn brood met mesclun, achterham, kaas,
komkommer, tomaat, zilveruitjes en ei

Panini carpaccio					

€

7,50

MAALTIJDSALADES
8,50

Een salade van diverse soorten sla, rauwkost en
hot & spicy roergebakken kip.

€

HAMBURGERS
Streekgebonden hamburger			

€

9,50

Oesterzwamburger					

€

9,50

Met gefrituurde uitjes, mesclun, tafelzuur en barbecuesaus

Vegetarische oesterzwamburger met tomaat, komkommer
en truffelmayonaise

€

13,50

Twee streekgebonden hamburgers met gefrituurde uitjes,
tomaat, komkommer en barbecuesaus

Brie V

Boerenbrie met walnoten, tomaat, komkommer,
frisse salade en honing-mosterddressing

€

10,50

€ 14,50

Rundercarpaccio

€ 12,50

Traditioneel gerookte zalm, salade mesclun, kappertjes
en groene mayonaise

Een knapperige, frisse salade met rundercarpaccio,
pijnboompitten en Reggiano.

Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood.

€

5,75

Een soepje van Zwolse mosterd.

Tomatensoep 						

€

5,75

Een goedgevulde tomatensoep.

Soep van de dag 					
Dagelijks wisselende soep.

€

5,75

Alle soepen worden geserveerd met brood en (kruiden)boter

€ 15,50

Plate Varkenshaas

€ 18,50

Plate Kipsaté

€ 15,50

Plate Stoofschotel

€ 18,50

Plate Gehaktbal

€ 11,50

Plate Quiche

€ 15,00

Pulled Oats (v)

€ 17,50

Varkenshaas met champignonroomsaus.

Royale spies van kipdij met satésaus, gefrituurde ui
en seroendeng.

Een Black Angus sukade met zuren, champignons en ui.

Twentse gehaktbal met satésaus

Vegetarische quiche met spinazie, geitenkaas en tomaat.

KINDERPLATES
V						

Plate Schnitzel

Een varkensschnitzel met champignonroomsaus.

Gerookte zalm

SOEPEN
Mosterdsoep

€ 10,50

8,50

Witte panini met dun gesneden rundvlees, Parmezaan,
pijnboompitten en truffeldressing.

Binnenhof Double					

Roergebakken kip

PLATES (vanaf 12:00 uur)

Pannenkoek

€

5,00

Frikandel, kroket of kipnuggets

€

6,00

Schnitzel

€

8,50

Pasta

€

8,50

Vegetarisch gerecht op basis van Zweedse haver met
voorjaarsgroente en pikante saus.

De plates worden geserveerd met friet en
een gemengde salade.

