Soepen
Italiaanse pomodorisoep

5,75

Mascarpone (vegetarisch)

Indiase zoete aardappelsoep

5,75

Kokos en masalakruiden

Soep van de dag

5,75

Wisselende dagverse soep

Salades
Normaal

Salade van het huis

Klein

16,75

13,75

16,75

13,75

Kalkoen, bacon, zongedroogde tomaat, mosterd,
honing, crouton, bosui, pittenmix en fruitdressing

Salade geitenkaas

Geitenkaas, appel, gebakken spek, bosui, crouton en honing

Salade Cha Sieuw

16,75

13,75

Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus met taugé, rode ui en
sesamdressing

Tonijnsalade

16,75

Rauwe tonijn op Oosterse wijze, sojasaus, sesamzaad,
tomaat en avocado

Carpaccio van ossenhaas

17,00

14,00

10,00

7,25

15,25

12 ,25

De bekende klassieker met truffelmayonaise

Gebakken champignons
Gebakken in roomboter en knoflook geserveerd met toast

Gerookte kipsalade
Kip, feta, gegrilde perzik en paprika

Indien u
glutenvrij wenst
word er €1,25
extra berekend

Koude broodjes
Broodje ham en/of kaas

4,75

Broodje gezond

9,25

Broodje zalm

9,75

Broodje geitenkaas

9,75

Broodje rosbief

10,75

Foccacia carpaccio

10,75

Foccacia zalmcarpaccio

10,75

Jonge of oude kaas

Ham, kaas, tomaat, komkommer, rauwkost en omelet
Gerookte zalm en bieslook-roomkaas
Honing, appel en walnoten
Tomaat, olijven, Parmezaanse kaas en balsamico dressing
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pittenmix

Jonge of oude
Ham, kaas,
Gerookte zalm
Honing, appel
Tomaat, olijven,
Parmezaanse

Zalm, zongedroogde tomaten, dillecreme en kappertjes

Warme Broodjes
Broodje Bergsch Backhuys

11,75

Broodje Thaise kip

11,75

Broodje warm vlees

11,75

Broodje roasted pork

9,00

Broodje gebakken garnalen

11,75

Kroketten van Hans

9,00

Aziatisch broodje

11,75

Ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie
Taugé, paprika, champignons en ui in een zoet-pittige saus
Varkensvlees, gebakken ui, champignons, satésaus en een gebakken ei
Geroosterd buikspek
Kokos-chilisaus

Huisgemaakte kalfskroketten met serranoham, geserveerd met brood
Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus met taugé,
rode ui en sesamdressing

Garnalen kroketten op toast

11,75

Broodje kroket B.B.

9,00

Geserveerd met cocktailsaus

Twee kroketten, ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie

Super Tosti's
Mexican

9,50

Gekruid gehakt, kaas, rode ui, tomaat en texmex-saus

Salami

9,50

Salami, brie, rode ui en kruidenkaas

Veggie

9,50

Geitenkaas, honing, pijnboompitten, appel en courgette

Hawaï

8,50

Ham, kaas en ananas

Tonijn

9,50

Tonijn, rode ui, jonge kaas en tomaat

Croque monsieur

7,00

Ham en kaas

Croque madame

8,00

Ham, kaas en een spiegelei
* U kunt uw XL tosti's ook in de pan in boter laten bakken

Panini's
Van het Huis

11,75

Kip, bacon, zongedroogde tomaten, mosterd,
honing, crouton, bosui, pittenmix en fruitdressing

Brie
Brie, peer, walnoten en honing

7,50

Uitsmijters en Omeletten
Omelet naturel
Omelet kaas en ham
Omelet spek
Omelet gerookte zalm
Omelet Bergsch Backhuys

7,00
8,00
8,50
9,00
10,00

Ui, bacon, ham, champignon, paprika en brie

Omelet Speciaal

10,00

Salami, kaas, ui en tomaat

Uitsmijter naturel
Uitsmijter kaas of ham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter rosbief

6,00
7,00
7,75
8,50
9,00

12 uurtje
Een kroket, uitsmijter, ham, kaas en brood

11,75

12 uurtje vis
Een garnalenkroket, uitsmijter, gerookte zalm en brood

13,25

Lunch compleet
Een klein soepje naar keuze, kroket, uitsmijter, ham, kaas en brood

Burgers
Classic burger

Groot

Klein

15,75

12,75

Beefburger met een gebakken ei, tomaat, komkommer,
sla, ui, kaas en mosterddressing

Triple B

15,75

Beefburger met ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie
* Geserveerd met friet en mayonaise

12,75

13,25

Superbowl
Een bowl vol frisse rauwe groenten en fruit met verse vis of vlees, geserveerd met rijst.
U kunt de superbowls ook vegetarisch bestellen voor 11,75

Superbowl rauwe tonijn

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Superbowl rauwe zalm

15,75

Superbowl Thaise kip

15,75

Superbowl biefstuk teriyaki

15,75

Sojasaus en sesamzaad

Kip op Thaise wijze met lemongrass

Biefstuk reepjes met huisgemaakte teriyaki

Superbowl gebakken garnaal

15,75

Geserveerd met kokos-chilisaus

Superbowl daging smoor

15,75

Indisch gestoofd rundvlees

Superbowl Cha Sieuw
Oosters gemarineerd varkensvlees in zoet-zure saus
*U kunt de superbowls ook bestellen met XL toast in plaats van rijst.

15,75

Sandwiches
Normaal Klein

Clubsandwich

12,00

8,50

Gerookte kip, tomaat, komkommer, bacon, sla en mosterdmayonaise

Zalmsandwich

12,00

8,50

Gerookte zalm, tomaat, komkommer, sla en bieslookroomkaas

Hapjes voor twee
Tapasplank

24,50

Diverse luxe koude en warme hapjes en broodmix

Borrelplank

19,75

Luxe vleeswaren, kaas, olijven, bittergarnituur en broodmix

Bitterballen

8,00

12 stuks met mosterd

Bittergarnituur deluxe

9,75

14 stuks met mayonaise, mosterd en curry

Voor de kleintjes
Boterham zoet of hartig

1,50

Diverse soorten zoet beleg, ham of kaas

Kinderpannenkoek naturel
Kindertosti ham/kaas
Kinderpannenkoek nutella
Kinderpannenkoek pipo

6,00
3,50
7,25
7,25

Uitgebreide lunchgerechten
Normaal

klein

Satéspies van gemarineerd kalkoenvlees

18,50

15,50

Satéspies Bergsch Backhuys

19,75

16,75

Schnitzel

17,75

14,25

Biefstuk

22,50

Biefstuk Bergsch Backhuys

24,50

Sliptong

18,75

Geserveerd met huisgemaakte satésaus of een saus naar keuze
Gemarineerd kalkoenvlees met ui, bacon, ham, champignons,
paprika en huisgemaakte satésaus
Varkensvlees gepaneerd en krokant gebakken
Malse biefstuk van het Argentijnse Angus rund
Ui, bacon, ham, champignons, paprika en brie
15,75

Gebakken in roomboter
* De gerechten worden geserveerd met friet, salade en mayonaise

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

8,50

Pannenkoek spek

11,00

Pannenkoek Nutella

9,00

Pannenkoek appel

9,75

Pannenkoek appel/kaneelsuiker

10,00

Pannenkoek spek/kaas

11,50

Pannenkoek spek/appel

11,50

Pannenkoek spek /kaas/ui

12,00

Pannenkoek Bergsch Backhuys

13,50

Bacon, ui, ham, champignons, paprika en brie

