Hooglands desembrood
Koud
Brunch *
Runder carpaccio
Chorizo
Club Hemels
Makreel salade
Gezond *
Ham of kaas *
Vegan
Warm
Brie *
Kroket
Uitsmijter *
12-uurtje *

wit of bruin

thee of koffie - jus d’orange - croissant - ham - kaas - omelet - spek
boter - jam - desembrood
oude Beemsterkaas - truffelmayonaise - rode ui - augurk - krokante tuinbonen
buffelmozzarella - pestomayonaise - zongedroogde tomaatjes
kip - spek - augurk - kaas - eiersalade - mosterdmayonaise - tomaat komkommer - boerenfriet
van gerookte filets - zoetzure rode ui - mangosalsa
belegen kaas - boeren achterham - eisalade - tomaat - komkommer
boeren achterham of belegen kaas of oude kaas - zoet zure komkommer
rode bietenhummus - krokante tuinbonen - gegrilde paprika - cherrytomaat
uit de oven - balsamicostroop - parmaham - rucola
twee ambachtelijke kroketten - mosterd
waarbij keuze uit naturel, kaas, spek en ham
kopje soep - spiegeleitje - kroket - ham en kaas - brood
kop koffie of thee of glas melk

Bulgur **

Desembrood
Boerenfriet
Kids
Boterham *
Menu *

Croissant *

met frisse abrikozenchutney, radijs, blauwe druiven
tomaatjes en geroosterde pompoenpitten
met harissa(rode chilipeper pasta), geroosterde Mediterrane groentes,
knoflookcroutons en een fris appelcompotje

12,50
8,00
7,50
6,00
6,50

8,50
8,00
vanaf 6,00
13,50

Soep
Tomaat en paprika * geroosterd en kruidig, daarbij lente ui en zure room (zonder room is vegan)
Groene groenten * romig bereid met courgette en doperwtjes daarbij krokante
Pancetta (Italiaanse spek) en kikkererwten
Wrap
Kip
koud geserveerd met bbq-saus, knisperige sla, wortelsalade en chilimayonaise
Salade
Geitenkaas *

13,50
8,70
8,50

7,50
7,50

7,50

klein groot
7,50 11,50

geserveerd met twee wisselende smeersels
in de schil - mayonaise
met cajunkruiden en mayonaise

3,50
3,50
3,80

pindakaas, hagelslag, vruchtenhagel, jam of kaas
keuze uit kaaspuckies, kipnuggets, kroket of mini loempia’s boerenfriet - komkommer en tomaatjes
bolletje ijs toe
in verschillende smaken en naturel met jam of met kaas

2,00
5,00

* kan vegetarisch/is vegetarisch ** is veganistisch

1,50
vanaf 2,00

