Lunch bij
Soepen

Belegde broodjes

Kaas-Mosterd-Bier soep
Huisgemaakte soep met kaas, mosterd en
Leffe Blond bier

6,25

Seizoenssoep
Huisgemaakte soep van het seizoen

6,25

Krokante kip
Met sla, taugé, rode peper, gember en kerriemayo

7,95

Warme brie
Met rucola en noten

8,95

Pulled Chicken
Met ijsbergsla, gebakken ui, barbequesaus
en augurk

Geserveerd met wit en bruin oerbrood

Uitsmijters
Uitsmijter Noord
3 eieren met meegebakken ham en kaas

8,95

Uitsmijter Oost
3 eieren met meegebakken kaas

8,45

Uitsmijter Zuid
3 eieren met meegebakken spek

8,95

Uitsmijter Huis ter West
3 eieren met gebakken ham, kaas, tomaat,
champignons en ui

9,45

Gerookte zalm
Met kappertjes, rode uienringen en
wassabimayonaise

9,95

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met appel, bosui
en rode ui

8,95

Oude kaas
Met pijnboompitten, augurk en mosterdmayonaise

7,95

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas, truffelmayonaise,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en slamelange
Geserveerd met dik gesneden wit maisbrood, wit/bruin oerbrood
of bruin speltbrood

Geserveerd met dik gesneden wit maisbrood of bruin speltbrood

Omeletten
Boerenomelet
Met kaas, groente, spek, ui en champignons

10,45

Omelet met zalm
Met gerookte zalm en bosui
Omelet ham en kaas
Met jonge kaas en ambachtelijke ham
Geserveerd met dik gesneden wit maisbrood of bruin speltbrood

Taart

Appeltaart 3,20 - Cheesecake 3,90
Slagroom 0,60

11,45
9,95

9,95

9,95

Maaltijdsalades
Salade pulled chicken
Met tortillachips, guacomole, tomatensalsa
en oude kaas

13,95

Salade gerookte zalm met lauwwarme gamba’s
Met rucola, komkommer, parika, rode ui, kappertjes
13,95
en dillemayonaise
Salade geitenkaas
Met ananas, rozijnen, appel, komkommer, paprika,
walnoten en honing

13,95

Salade carpaccio
Dun gesneden ossenhaas, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaten en pestomayonaise 13,95
Geserveerd met wit en bruin oerbrood

Diverse gerechten
12-uurtje
Huisgemaakte soep, één kroket en tonijnsalade
met 2 sneetjes wit maisbrood of bruin speltbrood

12,00

Broodje warm vlees
Fricandeau, satésaus en gebakken ei op een witte bol 9,95
Kipsaté
Met huisgemaakte satésaus, frietjes en salade

10,95

Eén of twee ambachtelijke kroket(ten) - van Dobben Met wit maisbrood of bruin speltbrood
4,95 / 8,95
Black Angus Cheeseburger
Met bacon, cheddarkaas, burgersaus, ui en augurk

13,50

Black Angus Burger Huis ter West
Met brie, rucola en mosterdmayonaise

14,50

Friet met frikandel of kipnuggets
Frietjes bij de burger 2,25

6,50

Tosti’s
Boeren tosti
Met ambachtelijke achterham en oude kaas

5,95

Tosti kaas
Met jonge kaas

3,95

Tosti ham/kaas
Met jonge kaas en ham

4,45

Tosti oude kaas
Met oude kaas en tomaat

4,95

Geserveerd op wit maisbrood of bruin speltbrood

Borrelhapjes
6,50
Bittergarnituur 10 stuks
6,00
Bitterballen of kipnuggets 8 stuks
1,00
Gemengde notenmix
Broodplank
5,50
Met kruidenboter, knoflooksaus en truffelmayo
Nachos
7,50
Tortillachips met guacomole en gesmolten kaas
Mona’s kaasplank
4 heerlijke kazen met een chutney van vijgenbrood 10,50
Charcuterie
Plank voor 2 personen met Serranoham, Pancetta,
14,95
Coppa di Parma, harde worst en Spinata Romana
Borrelplank Hollands
Met ambachtelijke worst, bitterballen,
Amsterdamse ui, kaasblokjes en mosterd
10,50 p.p.
Borrelplank Oosters
Met mini loempia’s, dimsums, kipspiesjes,
wassabinootjes en chilisaus
10,50 p.p.
Borrelplank Mediterraans
Met Serranoham, chorizo, mozzarella, olijfjes,
zongedroogde tomaatjes en knoflooksaus
10,50 p.p.

