
12 uurtje

Salade gerookte zalm, kip of geitenkaas, 

soep en 1 snee brood met kroket

     € 13,95 

ontbijt

Croissant     € 2,50

Croissant met jam en boter   € 3,95

Vanille hangop met granola en vers fruit  € 7,95

Croissant met jam en roomboter,  € 10,95

eitje naar keuze, 2 sneetjes brood

naar keuze, plak ham en plak kaas

 

tosti’s

Kindertosti     € 2,95

Tosti belegen kaas    € 5,50

Tosti oude kaas    € 5,50

Ham of salami met belegen kaas  € 6,95

Ham of salami met oude kaas  € 6,95

hartige trek

Warme bittergarnituur   € 7,50

8 Bitterballen met mosterdsaus  € 7,50

8 Kaasstengels met chilisaus  € 7,50

8 Samosa’s met chilisaus   € 7,50

8 Garnalen met chilisaus   € 7,50

Borrelplank   € 16,95
p.p.2 soorten worst en kaas,  2 stuks warme 

bittergarnituur, 2 luxe koude hapjes, olijfjes, 

gemengde nootjes en een glaasje soep p.p.

Olijven      € 3,95

Luxe nootjes     € 4,95

Brood met huisgemaakte kruidenboter € 3,95

Kaasbroodje     € 3,95

Saucijzenbroodje    € 3,95

Charcuterie     € 6,95

Portie verse friet met mayonaise  € 3,75

Doritos met kaas uit de oven  € 6,95

2 sneetjes brood 
spelt, wit, bruin of glutenvrij met:

Boerenkaas Smaakvol Belegen  € 8,95

“Oude Gracht” Utregse kaas  € 9,75

Rosbief     € 10,75

Boerenham     € 8,95

Salami      € 8,95

Gezond     € 9,95

Gerookte zalm    € 10,95

Geitenkaas     € 10,95

2 kroketten     € 9,50

3 spiegeleieren    € 7,50

Uitsmijter met keuze uit ham  € 8,95

of spek of rosbief  

Uitsmijter met 2 soorten beleg  € 9,95

naar keuze

€ 0,55

lekker taart!      € 3,95

taart v/d dag      appeltaart     cheesecake 
sinaasappelkwarktaart     brownie     slagroom
      

* U kunt de gehele dag van de menukaart bestellen

salades 
Salade gerookte eendenborst  € 13,50

Salade geitenkaas    € 13,50

Salade gerookte zalm   € 13,50

Salade hete kip    € 13,50

Bij de salades en carpaccio serveren wij een 

snee brood naar keuze met roomboter.

diverse
Verse friet met mayonaise   € 3,75

Brood met huisgemaakte kruidenboter € 4,50

Soep van de dag    € 7,50

Foccacia met ossenworst   € 10,95

Carpaccio     € 12,95

Broodje hamburger    € 12,75

Broodje hamburger met friet  € 16,50

     hoofdgerechten
Oosters gemarineerde kippendijen  € 16,50

Mixed grill     € 23,50

Op de huid gebakken Zalmfilet  € 22,50

Gegrilde Tonijnfilet    € 26,50

Tournedos     € 26,50

Wij serveren hoofdgerechten met friet en sla

voor de kinderen
Kroket, frikandel of kipnuggets   € 9,95

met friet en appelmoes

Pizza met diverse soorten beleg   € 9,95

desserts

Diverse IJscoupes v.a.   € 7,50

Chocolade mousse   € 7,95

Vanille hangop met roodfruit  € 7,95

Kaasplank    € 11,50

Grand dessert    € 11,50

poké bowls

Rijk gevulde bowl met sushirijst opgemaakt met 

biefstuk (lauwwarm), kip (lauwwarm) 

zalm, tonijn of geroosterde kikkererwten.

Daarbij een bijpassende dressing, avocado, 

mango, rode ui, sojaboontjes, wakamesalade, 

komkommer, tomaat, alfalfa en sesamzaadjes. 

Per bowl    € 13,95

Poké bowl Zalm

Poké bowl Tonijn (+ €3,50)

Poké bowl Zalm en Tonijn (+ €1,75)

Poké bowl Kip

Poké bowl Biefstuk (+ €2,00)

Poké bowl Vegetarisch

taart of brownie proeverij  € 5,95 www.maarssenaandekook.nl


