BROODJES
GEZOND

SOEPEN
€ 7

Ham, kaas, ei & remouladesaus

KIP

BURGERS

TOMATEN

€ 6

Met dagverse groenten

€ 8

KIPBURGER

€ 11

Krokant gebakken kip, ananas & Samoeraisaus

SOEP VAN DE DAG

€ 6

HAMBURGER DE PASTORIE

€ 12

Gebakken groenten, ketjapsaus & mosterddressing

Dagelijks verse soep

Spek, ui, augurk & BBQ-saus

* Alle broodjes zijn belegd met sla, komkommer & tomaat

* Bij onze soepen serveren we brood met huisgemaakte kruidenboter

* De burgers zijn standaard belegd met sla, komkommer, tomaat &
worden geserveerd met een portie friet

SALADES

TOSTI’S
TOSTI

WARME GERECHTEN
€ 6

PASTORIE

€ 8

CAESAR

Ham, kaas

LUXE TOSTI
Olijventapenade, tomaat, paprika, ui & geitenkaas

€ 12

Geitenkaas, sinaasappel, gebakken spekjes & groenten

€ 14

Krokant gebakken kip, parmezaan, ei, & spekjes

€ 16

Trio van dagverse vis uit de oven met een kruidenolie

KIP

€ 8

Geserveerd met brood of friet

€ 18

€ 8

Ham, kaas & spek

5 stuks scampi gebakken in een kerrie-knoflooksaus

€ 9

CARPACCIO MET BIEFREEPJES

€ 11

Prosciutto, geitenkaas, sla, komkommer, tomaat &
olijventapenade

SPECIALS

€ 18

Gebakken biefstukreepjes, rundercarpaccio, parmezaan,
truffeldressing

Kipfilet, bacon, sla, komkommer, tomaat, ananas &
remouladesaus

PROSCIUTTO

Vleeskroketten, geserveerd met brood of friet

UITSMIJTER

SCAMPI

CLUBSANDWICH

€ 8

FRIKANDELLEN

VIS

* Onze tosti’s worden gemaakt op Focaccia(brood)

KROKETTEN

* De salades zijn met sla, komkommer, tomaat, ui en worden
geserveerd met brood & huisgemaakte kruidenboter

KIP

€ 14

Krokant gebakken kip met een roomsaus geserveerd met
salade & friet

BIEFSTUK

€ 16

Biefstuk met pepersaus, geserveerd met salade & friet

TRIO VAN VIS

WRAPS
TONIJN

€ 7

Tonijnsalade & cocktaildressing

CARPACCIO

€ 9

Trio van vis met een kruidensaus uit de oven, geserveerd
met salade & friet

EXTRA TE BESTELLEN
PORTIE FRIET
BROOD MET KRUIDENBOTER
GEMENGDE SALADE

€ 2,50
€ 3,50
€4

Rundercarpaccio, parmezaan & truffelmayonaise
* Alle wraps zijn belegd met kruidenkaas, sla, komkommer,
tomaat & ui
GLUTENVRIJ TE BESTELLEN, MEERPRIJS € 1,50
VEGETARISCH TE BESTELLEN

€ 16

SCAMPI
5 stuks Scampi’s overgoten met een kerrie-knoflooksaus,
geserveerd met salade & friet

€ 18

