BIEREN & WIJNEN

WARME DRANKEN
Alle koffies zijn ook in decafé verkrijgbaar. *Extra shot espresso + 0,50

2,
2,50
2,50
2,50
2,25
2,75
20

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Dubbele Espresso

Verse munt- of gemberthee
Warme chocomelk - Slagroom 0,

25

extra

2,2,75
2,50         

Fanta orange of cassis
Sprite
Lipton Ice Tea
Lipton Green Tea
Kinley Tonic
Kinley Bitter Lemon
Rivella
Chaudfontaine Rood
Chaudfontaine Blauw
Glas limonade
Karaf limonade
Appelsap
Appel Perensap
Perensap
Verse jus d’Orange
Karnemelk
Melk
Fristi
Chocomel

Veltins Radler
Veltins Radler 0,0
Erdinger 0,5L
La Trappe Puur biologisch

Sauvignon Blanc              
Carbernet Sauvignon            
Merlot            
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2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
1,3,50
2,25
2,25
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2,50
2,50
2,50
2,50
5,3,3,-

* Kijk voor extra seizoensbiertjes op de borden of vraag er naar bij ons personeel

Chardonnay              

FRISDRANKEN
Coca Cola regular, light of zero

Veltins 0,0

La Trappe Wit

*Alle koffies zijn verkrijgbaar met een siroop, +0,

50

Thee - Keuze uit diverse smaken

Veltins

Zoete witte wijn         

3,3,3,3,3,-

BIJ DE BORREL
Bakje borrelmix

2,-

Zes bitterballen						

5,-

Natuurlijk van draadjesvlees.

Zes Javaantjes

5,-

Gefrituurd borrelhapje van grofgemalen pinda, scharrelkip,
rode peper en koriander.

Warme nacho’s

6,-

Nacho’s uit de oven met gesmolten kaas, guacamole en hot tacosaus.

Grote borrelplank
Volle plank met 4 bitterballen, 4 javaantjes, kaas, droge worst,
kaasstengels, gerookte amandelen, pesto en brood.

12,-

Hoe werkt het hier?
Heeft u een keuze kunnen maken?
U kunt deze doorgeven bij de bar,
daar helpen wij u graag!

KLASSIEKERS

Hoe werkt het hier?
Heeft u een keuze kunnen maken?
U kunt deze doorgeven bij de bar,
daar helpen wij u graag!

Portie poffertjes (12 stuks)					

(OPEN) TOSTI’S
3,50

Met roomboter en poedersuiker.

Twaalfuurtje

Hamka							

4,-

Lekker origineel met ham en kaas.

8,-

Klein kopje soep van de dag, uitsmijter (ham/kaas) en

Kaas		

					

4,-

				

4,-

Boerenkaas / tomaat / oregano				

5,-

Een heerlijk hartig opvullertje.

Nutella / banaan

een bolletje rundvleessalade.

Een heerlijk zoet opvullertje.

SOEP & MEER

Croquette solo

4,-

Een grote draadjesvlees kroket of een oude kaaskroket op brood

Smeuïge rijpe boerenkaas met een kruidig tintje.

met Zwolse mosterd brood.

Altijd vers en hartverwarmend, opgediend met brood en roomboter.

Erwtensoep

5,-

Croquette duo

Danny’s Italiano 						
7,

-

Met spinata romana (Italiaanse salami), drie-kazenmix,

Rijk gevulde erwtensoep zoals de oma van Chefkok Cees hem altijd al maakte.

Twee grote draadjesvlees kroketten of twee oude kaas kroketten

pesto en zongedroogde tomaat.

Natuurlijk met roggebrood en katenspek.

op brood met Zwolse mosterd brood.

Comfortfood - open tosti 		

Soep van de dag

4,-

Vers gemaakte soep van verse groenten uit onze moestuinen. Zie ons krijtbord.

BROODJES

DROOM!burger						

9,-  

Terug op de kaart! Onze heerlijke runderhamburger van slagerij de Groene Weg,

6,-

		

7,-

Zachte wijn zuurkool, Zwolse mosterd, rookworst, gedroogde appel
en drie kazenmix van Chefkok Cees.

met gebakken spek, kaas, krokante uitjes, tomatenrelish, Amsterdamse uien,

Tuna Meltdown - open tosti		

		

homemade chips en knapperige koolsalade.

Tonijn, paprika, selderij, Amsterdamse uien, drie kazenmix van Chefkok Cees.

SALADES

BAKKERIJ

Royale salades geserveerd met brood en roomboter.

Punt DROOM!taart						

7,-

Rijk belegd en keuze uit een ciabatta of waldkorn.

Boerenkaas

5,

-

Oude boerenkaas, boerenkooltapenade en rucola.

Tonijn /feta			

				

6,

-

Tonijnsalade, citroenmayonaise, feta, knapperige koolsalade en rucola.

Carpaccio							

7,-

Dun gesneden rundvlees, pesto, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas,

8,-  

Heerlijk stuk eigengemaakte appeltaart *slagroom 0,25 extra.

Diverse gebakken paddenstoelen, spekjes, pecannoten, oude kaas

Hele DROOM!taart						

en freekeh (geroosterde groene tarwe).

Een hele appeltaart 2250 gr, 10/12 personen, om mee te nemen.

Salade tonijn						

8,-

Salade met tonijn, zongedroogde tomaat, feta, basilicum

Saucijzenbroodje						

13,2,75

Een uniek product van onze bakker.

Miss Cranberry Notenreep				

en freekeh (geroosterde groene tarwe).

2,50

Met honing, walnoten, pecannoten en kokos.

rucola en geroosterde pittenmix.

Stoere bam					

Salade gebakken paddenstoelen 			

2,75

		

Snee wit of bruin speltbrood met kaas, ham of zoet beleg naar keuze.

1,50

Salade carpaccio						
Dun gesneden rundvlees met salade, zongedroogde tomaat, pesto,
Parmezaanse kaas en geroosterde pittenmix.

8,

-

Gebak van de dag						

2,75

Kijk op het krijtbord.

Gevulde koek						

1,50

