
Broodjes met keuze uit Italiaanse bol, meergranenbol of witte bol: Aantal

Gezond met ham en/of kaas met sla, tomaat, komkommer en mayonaise 7,50€     

Brie en spek met walnoten, honing, garnering 8,50€     

Geitenkaas en spek met walnoten, honing, garnering 8,50€     

Gebakken kip met paprika, ui, spekjes, cocktailsaus, garnering 8,50€     

Carpaccio met kaasschilfers, zongedr. tomaten, pittenmix, truffelmayo,garnering 9,00€     

Zalm met roomkaas met komkommer, tomaat, rucola, honingmosterd-dressing 9,00€     

Maaltijdsalades met boerenbrood, wit of bruin:

Salade brie en spek met tomaat, komkommer, walnoten, 12,00€   

honing en honingmosterddressing

Salade geitenkaas en spek met tomaat, komkommer, walnoten, 12,00€   

honing en honingmosterddressing 

Salade gebakken kip met tomaat, komkommer, honing-mosterddressing, 12,00€   

paprika, ui, spekjes en cocktailsaus

Salade carpaccio met tomaat, komkommer, honing-mosterddressing, 13,00€   

parmezaanse kaas, zongedr. tomaten, pittenmix en truffelmayo

Salade met zalm en roomkaas met tomaat, komkommer 13,00€   

en honing-mosterddressing

Pannenkoeken:

Box to share met 2 pannenkoeken naturel, 2 pannenkoeken kaas en 22,50€   

2 pannenkoeken spek met stroop en suiker

Pannenkoek naturel met stroop en suiker 7,00€     

Pannenkoek spek of kaas 9,00€     

Pannenkoek spek en kaas 10,00€   



Pannenkoeken:

Pannenkoek geitenkaas met walnoten, rucola en honing 13,00€   

Pannenkoek geitenkaas de luxe met appel, spek, walnoten, rucola, honing 15,00€   

Pannenkoek brie met walnoten, rucola, honing 13,00€   

Pannenkoek brie de luxe met appel, spek, walnoten, rucola, honing 15,00€   

Pannenkoek zalm, roomkaas, tomaat, rucola en honingmosterddressing 15,00€   

Pannenkoek carpaccio met parmezaanse kaas, rucola, pittenmix, 15,00€   

zongedroogde tomaat en truffelmayo

Pannenkoek shoarma met paprika, ui, sla en knoflooksaus 15,00€   

Boerenpannenkoek met spekjes, ui, champignons, paprika, prei 15,00€   

en geraspte kaas

Pannenkoek met gemarineerde kipblokjes met paprika, ui, spekjes, 15,00€   

geraspte kaas en cocktailsaus

Pannenkoek Vrouwenhof, dubbelgevouwen met spekjes, paprika, ui, 15,00€   

champignons, geraspte kaas, cocktail- en knoflooksaus

Extra per stuk: nutella, banaan, prei, spekjes, ui, champignon, paprika  1,00€     

Friet

Friet met saus 2,60€     

Friet speciaal 2,90€     

Friet mayo en satésaus 3,10€     

Frikandel (h),  kroket, kaassoufflé (h) 1,60€     

Frikandel speciaal (h) of knakworst 2,00€     

Kipnuggets (h) (3-6-9 stuks)                                                                   € 1,80 - € 3,50 - 5,20€     

Zacht wit broodje met snack en saus                                                                            + € 1,00


