Met ijs van GELATERIA VALENTINO'S

Tosti met mozzarella, tomaat en pesto

Black angus burger met cheddar, rucola, jam van spek-ui, frietjes en
salade

Rib fingers met knoflooksaus, frietjes en salade

Kippendij met satésaus, cassave, gebakken uitjes, frietjes en salade

Zalm met hollandaise saus, frietjes en salade

Bosvruchten-, passievrucht-, meloenijs

Broodplank met carpaccio, kalfslende en chorizokroketje

Slagroom erbij? +0.75

Panna cotta van mango en passievrucht, kokosrasp en kokosijs

Meringue, bosvruchten en slagroom

Diverse soorten kaas met fruitbrood

Broodplank met hummus, geitenkaas en vega kroketje

Ciabatta met tonijn, cheddar en sla

Tosti met kaas

Stroopwafelijs, caramelblokjes, kaneel

Vanille-ijs, oreo, chocostick en chocoladesaus

Ham, kaas en spek

Keuze uit de volgende ingrediënten:
Ham, kaas, spek, zalmsnippers

Al onze uitsmijters worden geserveerd op houthakkersbrood

Crème fraîche

Pomodori tomaat met basilicumolie

Al onze soepen worden huisgemaakt en geserveerd met houthakkersbrood

Sushirijst met Noorse garnalen, paprika, avocado, sojabonen, wakame,
cherrytomaat en sojasaus

Flammkuchen met crème fraîche, spek, rode ui en oude kaas

Wrap met krokante kip met jalapeño en cheddar, sla en chili saus

Gerookte zalm, garnalenkroketje, tonijnsalade, gerookte makreelfilet en
houthakkersbrood

Geserveerd op houthakkersbrood en mosterd

Krokante kip met jalapeño en cheddar, Romainesla, gekookt ei, croutons
en ansjovis

Ossenhaas, brie, spek, sla, kruidendressing en pittenmix

Dungesneden runderlende met Parmezaan, pittenmix, truffelmayonaise
en frietjes

Al onze salades worden geserveerd met houthakkersbrood

Toast met gepocheerde eieren, spinazie en hollandaise saus

Hotdog broodje met vega pulled pork, koolsalade, sriracha mayonaise

Broodje met heksenkaas, oude kaas, tomaat, gekookt ei en sla

Broodje carpaccio met truffeleiersalade, Parmezaan en pittenmix

Hotdog broodje met pulled pork, BBQ-biersaus, augurk, tomatensalsa,
mesclun sla

Al onze broodjes worden geserveerd op houthakkers brood of een
ciabatta broodje + 1,00

Houthakkersbrood met eiersalade, tomaat, pecannoten, frietjes en
mayonaise

Houthakkersbrood met gerookte zalmsnippers, kruidenkaas, frietjes en
mayonaise

Houthakkersbrood met kipfilet, brie, spek, mosterdmayonaise, frietjes en
mayonaise

3 ZUSSEN RHENEN

