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Pantosti

Beenham en Boerenkaas.

€

4,95

€ 5,50
Beenham, Boerenkaas en ananas.

Pantosti Hawaï

€ 5,75
Beenham, boerenkaas, tomaat, ui
en sambal.

Pantosti Pikant

€ 6,50
Salami Spianata Calabrese, sud ’n sol
tomaatjes, boerenkaas, brie,
balsamico en rucola..

Pantosti Italiano

€ 8,95
Krokante kip salade
Een frisse salade, pijnboompitten,
noten, knoflook-mayonaise, sud ’n sol
tomaatjes en Parmigiano.

Uitsmijter kaas of ham

€ 6,95

Uitsmijter ham/kaas

€ 6,95

Uitsmijter rosbief

€ 7,25

Omelet ham/kaas

€ 6,95

€ 7,25
(spek, ui, champignons en kaas)

Omelet Marktplein

€ 9,95
Een frisse salade, truffel-mayonaise,
pijnboompitten, sud´n sol tomaatjes
en Parmigiano.

Carpaccio salade

Salade de chèvre (evt ook vega)€ 8,95
Een frisse salade met geitenkaas,
Grottenham, noten en basalmico.

Twee kroketten (evt ook vega)

€ 6,50

Kip-saté

€ 12,95

Haas-saté

€ 13,95

Rundvlees, kalfskroketten of
kerriekroketten met brood of friet.
met pindasaus frisse salade,
kroepoek en friet.
met pindasaus frisse salade,
kroepoek en friet.

€ 11,95
Sesambrood met ijsbergsla, little gem,
tomaat, augurk, ui, speciaalsaus en friet.

Baconburger

Pannetje Ossenhaasreepjes
€ 14,95
Stroganoff
Met ui champignons, paprika,
haricotverts en friet.

Soep van het seizoen
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€ 5,25
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Clubsandwich

€ 8,50

Topper van de Buren

Broodje carpaccio

€ 9,95

Vitello Tonato

Baquette de “Buren”

€ 9,25

Focaccia brood belegd met sla,
kip-kerriesalade, gerookte kip,
uitgebakken spek, brie en garnituren.
Milano broodje met pesto,
pijnboompitten, sud´n sol tomaatjes
en Parmigiano kaas.

Baquette met gebakken
ossenhaasreepjes, taugé, paprika, ui,
cashewnoten en Thaise ketjapsaus.

€ 8,95
Maïs- of bruin brood met ijsbergsla
gebakken kiphaasjes, paprika, ui, taugé,
champignons en ketjapsaus.

Kip-Ketjap

€ 12,50
Maïs of bruin brood belegd met Schotse
gerookte zalm, brie, limoen, dille-crème,
afgemaakt met frisse salade.

Tong strelertje

€ 7,95
Bruin brood met warme geitenkaas,
honing, pecannoten, Grottenham en
notenpraliné koekje.

Als een geit (evt ook vega)

€ 6,95
Maïs of bruin brood met filet Americain,
Parmigiano kaas, kappertjes, ei, sud´n
sol tomaatjes, frisse sla en een streepje
mayonaise..

Filé de luxe
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€ 9,25
Gegrild maisbrood met pesto, rosbief,
truffelmayonaise, pijnboompitten.
Parmagiano en little gem.
€ 9,95
Focaccia brood met huisgemaakte
kalfslende en tonijn mayonaise.
€ 9,95
Drie kleine broodjes met Schotse
gerookte zalm, tonijnsalade,
garnalenkroket en garnituur.

Verwen Trio

€ 5,95
Turks brood met kaas, krokante kip,
aïoli en ijsbergsla.

Sandwich Kip

€ 6,95
Turks brood met tonijnsalade, ei,
Parmigiano kaas, rode ui en ijsbergsla.

Sandwich Tuna

€ 8,95
Sesambrood met ijsbergsla, little gem,
tomaat, augurk, ui en speciaalsaus.

Baconburger

