
menukaart
ontbijt
Croissant     € 1,75

Croissant met jam en boter   € 3,95

Yoghurt met granola en vers fruit  € 5,95

Croissant met jam en roomboter,  € 9,95

eitje naar keuze, 2 sneetjes brood

naar keuze, plak ham en plak kaas

 

lekkers voor bij de koffie & thee
Appeltaart     € 3,60

Sinaasappel - kwarktaart   € 3,60

Cheesecake      € 3,60 

Brownie     € 3,60

Slagroom     € 0,55

tosti’s
Kindertosti     € 2,95

Tosti belegen kaas    € 3,95

Tosti oude kaas    € 5,50

Ham of salami met belegen kaas  € 5,50

Ham of salami met oude kaas  € 6,25

hartige trek
Kaasbroodje / Saucijzenbroodje  € 3,75

Olijven  / Luxe nootjes   € 3,75

Portie verse friet met mayonaise  € 2,75

Portie bitterballen 8st.   € 7,50

Gemengd warm bittergarnituur 8st. € 7,50

Borrelplank vanaf 2 personen           € 17,95

lunch & diner
Soep van de dag    € 6,95

Foccacia met ossenworst   € 9,25

Broodje hamburger    € 10,95

Broodje hamburger met friet  € 13,50

Oosters gemarineerde kippendijen  € 14,50

met friet en sla

Carpaccio     € 11,95

12 uurtje
Salade gerookte zalm, kip of geitenkaas, € 12,95 

soep en 1 snee brood met kroket

€ 25,95 p.p.

Alleen op
reservering

€ 28,50 p.p. € 28,50 p.p.

hightea   highwine  highbeer 

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

Boerenkaas Smaakvol Belegen  € 7,75

“Oude Gracht” Utregse kaas  € 8,25

Rosbief     € 9,25

Boerenham     € 7,75

Salami      € 7,75

Gezond     € 8,75

Gerookte zalm    € 9,75

Geitenkaas     € 9,75

2 kroketten     € 7,75

3 spiegeleieren    € 6,75

Uitsmijter met keuze uit ham  € 7,75 

of spek of rosbief  

Uitsmijter met 2 soorten beleg  € 9,00

naar keuze

salades 
Salade gerookte eendenborst  € 11,95

Salade geitenkaas    € 11,95

Salade gerookte zalm   € 11,95

Salade hete kip    € 11,95

Bij de salades en carpaccio serveren wij een 

snee brood naar keuze met roomboter.  

www.maarssenaandekook.nl


