Lunch (12:00u tot 17:00u)
(V)
Pomodori tomatensoep geserveerd met brood
€ 6,00
Gemaakt van verse Pomodori tomaten met bosuitjes en crème fraiche
Wisselsoep geserveerd met brood
altijd huisgemaakt.

€

6,00

Gebakken brood
Met huisgemaakte smeersels

€

5,60

Lunch Special
Wisselende prijs

Snacks

Meergranen broodje of Italiaanse bol

(V) Brie lauwwarm
Met honing en walnoten

€

Gebakken beenham
Met huisgemaakte honing-mosterd dressing

€

9,90

Tonijn salade
Met een mayonaise van bieslook

€

11,90

Panini beenham/kaas of kaas

€

6,50

2 Kroketten van Grootmeester met brood

€

8,90

(V) Uitsmijter fenegriek kaas
Uitsmijter beenham
Uitsmijter beenham/fenegriek kaas

€
€
€

8,90
8,90
9,80

10,20

Gilde bruin of witbrood

Schaal frites

€ 3,90

Kaassoufflé

€ 3,20

Frikandel

€ 2,60

Kroket

€ 2,60

Kibbeling
100% kabeljauw met
huisgemaakte
remouladesaus
€ 9,80

** Fenegriek kaas heeft een nootachtige smaak (van kaasboerderij Wezenspyk)
V = vegetarisch

TOREN TOPPERS (vanaf 12:00u)

Kibbeling 100% kabeljauw in tx skuumkoppe beslag € 19,00
Met huisgemaakte remouladesaus, frites en salade
Gepaneerde schnitzel
Met peper of champignonsaus, frites en salade

€ 19,00

Varkenshaas saté
Gemarineerd met frites en salade

€ 21,00

Groene salade
met o.a. peer, fenegriek kaas en brood

€ 15,00

Kids plate
Kibbeling, frites, salade en remoulade
saus
Of
Schnitzel, salade en frites met
champignon of pepersaus

€ 12,50
KIDS ***(tot 12 jaar)***
Bordje friet

€ 3,20

(V) Poffertjes
Met roomboter en poedersuiker

€ 5,00

Bordje frites met keuze
Kroket, Frikandel, Kipnuggets en fritessaus
Snee wit of bruinbrood met beleg
Naar keuze ham/kaas/jam
** (V) = vegetarisch

€ 7,00
€ 4,00

DINER (vanaf 17:00u)

Kids tot 12 jr

Voorgerechten

(V) Poffertjes

Met roomboter en poedersuiker

(V) Pomodori tomatensoep geserveerd met brood € 6,00

€ 5,00

Huisgemaakt van verse pomodori tomaten met bosuitjes en crème fraiche

Bordje frites met naar keuze

Wisselsoep geserveerd met brood

€ 6,00

(V) Gebakken brood

€ 5,70

Kroket,
Frikandel,
Kipnuggets

Altijd huisgemaakt

Met huisgemaakte smeersels

€ 7,00

Runder carpaccio

€ 12,00

Gefrituurde Thaise krab cakejes

€ 6,25

Met pesto mayonaise, parma kaas en pijnboompitten

met créme fraiche van bieslook

** (V) = vegetarisch

Special

€ Dagprijs

Catch of the day

€ Dagprijs

Regelmatig wisselend visgerecht

Heilbot filet

Met een saus van lemongras

Lamsfilet (Texels)

Met een jus van tijm

(V) risotto
Met mini groenten

Kibbeling, frites, salade en remoulade
saus
Of
Schnitzel, frite,s salade en champignon
of pepersaus
€ 12,50

Hoofdgerechten

Regelmatig wisselend vlees, wild of kipgerecht

Kids plate

Toren toppers
(V) Groene salade
Met o.a. peer, fenegriek en brood

€ 15,00

€ 23,50
€ 25,50

€ 17,60

Onderstaande gerechten worden
geserveerd met frites en salade
Gepaneerde schnitzel

€ 19,00

Varkens haas saté

€ 21,00

Kibbeling van kabeljauw

€ 19,00

Met peper of champignonsaus

Met atjar, gebakken uitjes en kroepoek

(V) = vegetarisch

Met huisgemaakte remouladesaus

Desserts

Rainbow (kinderijs)

€

3,90

Kinderijs in leuke beker om mee te nemen

€

4,10

Vanille roomijs

€

6,60

€

7,80

€

7,60

€

7,00

Vanille ijs, disco strooisel, slagroom en verrassing

Premium vanille ijs met slagroom

Frambozen bavarois
Huisgemaakte bavaroise in donkere chocoladeschelp

Sushi van banaan
Met pistash noten, witte chocolade en cocos

Cheesecake andersom
lemon cheese cake maar dan anders

Koffie met een scheutje
Jutter koffie (met Jutter en slagroom)

€ 6,60

Irish coffee
(Ierse Whiskey, bruine suiker en slagroom)

€ 7,50

Cream coffee (met Bailys en slagroom)
French coffee (met Grand Marnier en slagroom)
Italian coffee (met Amaretto en slagroom)
Spanish coffee (met Licor 43 en slagroom)

€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
7,50

