Hapjes
WARME HAPJES
Nacho’s 								 7,80
Tortillachips uit de oven met crème fraiche,
tomatenchilisaus en geraspte kaas
Bittergarnituur 		
Combinatie van bitterballen, kaastengels,
garnalenkroketjes en vlammetjes

16 stuks
26 stuks

12,00
18,00

Ambachtelijke bitterballen 		
met Groninger mosterd 		

		

6 stuks
10 stuks

4,50
7,00

Calamares 		
met aïoli

		

10 stuks

6,50

Oosterse garnalenkroketjes 		
met kerriemayonaise 		

6 stuks
10 stuks

5,00
8,00

Gefrituurde kaastengels 		
met chilisaus 		

6 stuks
10 stuks

5,00
8,00

Vlammetjes 		
met chilisaus 		

6 stuks
10 stuks

5,00
8,00

		

BROODMANDJES
Mandje stokbrood					1 dipper
keuze uit: kruidenboter, aïoli, tonijnsalade,
2 dippers
tapenade van Groninger worst of rucolapesto

4,50
5,00

Stoet op de plank							 8,80
Diverse broodsoorten geserveerd met tonijnsalade,
rucolapesto & tapenade van Groninger worst,
voor twee personen

KOUDE HAPJES
Belegen kaas met Groninger mosterd 				

4,00

Oude kaas met Groninger mosterd 					

5,00

Punt brie met toastjes 						

5,00

Reypenaer VSOP kaasguillotine 					

8,00

Groninger droge worst met Groninger mosterd 			

4,00

Tortillachips met salsa 						 3,50
Luxe notenmix 							 3,50

Kleine Kaart

Vraag ook naar de uitgebreide lunchkaart. (11.30 - 16.30 uur)

SOEPEN
Mosterdsoep 								 5,80
Groninger mosterdsoep met grove Marne mosterd,
room & gebakken spekjes
Tomatensoep 								 5,80
Huisgemaakte tomatensoep met mascarpone & basilicum

BOERENBROOD

Dik gesneden, ruim belegd, wit of bruin

1 plak 2 plak

Oude kaas, rucolapesto, zontomaatjes & rucola

5,50

7,80

Tonijnsalade, gekookt ei, rode ui & kappertjes

6,00

8,20

Gerookte zalm, kruidenroomkaas, rode ui & bosui

7,30

9,80

Carpaccio, truffelmayonaise & pijnboompitten 		

7,40

9,90

Rundvleeskroket(ten) met Marne mosterd 			

4,50

7,50

VLAMMENKOUK

Specialiteit van het huis, Groninger variant op de Elzasser pizza,
knapperige broodbodem met geheime saus als basis
Geitenkaas, pijnboompitjes, zontomaat, rode ui & rucola

8,50

Spekjes, geitenkaas, rode ui & rucola 				

8,00

Pittige kipfilet, jong belegen kaas, paprika, rode ui & rucola

8,00

Gerookte zalm, geitenkaas, rode ui & rucola 			

8,50

TOSTI’S XXL

Tot 17.00 uur te bestellen						
Ham & kaas
Ham, kaas & ananas			

6,00
				

6,50

Mozzarella & tomaat met rucolapesto 				

6,80

Tonijnsalade, kaas & rode ui met kerriemayonaise		

7,60

Gerookte zalm, kaas & rode ui met kerriemayonaise		

8,30

