Brood

U heeft de keuze uit wit of bruin ambachtelijk gebakken
vloerbrood.
Old Amsterdam met grove mosterd
Lauwwarme Brie, honing en noten
Broodje gezond
Huisgemaakte tonijnsalade
Runder carpaccio met rucola, truffelmayonaise,
pijnboompitjes en Grana Padano kaas
Gerookte zalm en dille mayonaise

€ 5,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 7,95
€ 10,95
€ 8,95

Sandwiches

Clubsandwich, sandwich met gerookte kipfilet,
bacon, tomaat, komkommer, sla en
kerrie mayonaise

€ 8,95

Vissandwich, sandwich met gerookte zalm,
rode ui, tomaat, sla en dille mayonaise

€ 8,95

Tosti

Ham / Kaas,
dubbele tosti van casinobrood
met ham en kaas

€ 7,50

Twaalf uurtje, 3 sneetjes wit- of bruin

ambachtelijk vloerbrood met ham, kaas,
Bourgondiër kroket, rundvleessalade en
een soepje naar keuze

€ 9,95

Uitsmijter

U heeft de keuze uit wit of bruin ambachtelijk gebakken
vloerbrood.
“De Klomp”, uitsmijter met ham, kaas, spek en
rundvleessalade
Soepen

Tomatensoep met bosui en room
Uiensoep met een gegratineerd kaas broodje
Courgettesoep met garnalen en room

€ 7,95

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,95

Warme lunch gerechten

Broodje warmvlees “de Klomp”
zacht broodje met huisgebraden varkens lende
met gebakken champignon, ui en spek
en saté saus

€ 7,95

2 Bourgondiër kroketten
met brood of friet

€ 7,95

Broodje hamburger
met huisgemaakte, gegrilde hamburger,
sla, komkommer, tomaat, rode ui en friet

€ 9,95

Broodje Pulled Pork
met licht zoete pulled pork saus, koolsalade
en friet

€8,95

Kippenlevertjes
gebakken met champignon, ui en spek
geserveerd met toast en boter

€ 9,95

Voor bij de borrel

Bitterballen
portie van acht Bourgondiër bitterballen
met mosterd

€ 6,95

Bamiballen
portie van acht bami balletjes
met chili saus

€ 6,95

Bittergarnituur
15 stuks, bestaande uit bitterballen, bami balletjes,
kipkluifjes en mini kaassoufflé
€ 9,95
Nacho’s
Tortillachips, zure room, tomatensaus, gegratineerd met
kaas
€ 8,25

Maaltijdsalades

Rundercarpaccio met Grana padano kaas, pijnboompitjes,
tomaat en truffelmayonaise
€ 16,95
Kip salade, gebakken kipreepjes in soja en sesamzaad met
uitgebakken spekjes, Grana Padano, komkommer, tomaat,
ui en knoflooksaus
€ 14,95
Lauwwarme geitenkaas met honing-mosterdsaus,
gemengde noten, tomaat, komkommer en paprika
€ 14,95
Gerookte zalm met gerookte forel, gamba in filodeeg, dille
mayonaise, komkommer, tomaat en ui
€ 16,95

