KETJE’S ONTBIJT

€ 10,75
p.p.

Keuze uit koffie of thee. Jus d’orange, wit en bruin stokbrood,
croissant, jam, gerookte zalm, ham, kaas, rosbief, gebakken eitje en fruit

SPECIALITEITEN

Finalisten van het “lekkerste broodje
van Nederland” de afgelopen jaren.
"COMBI DEAL"
Soep naar keuze + één onderstaand broodje naar keuze.
(m.u.v. Vitello Tonato en rundercarpaccio)

€ 9,75

"VEILIG VERKEER"
Broodje met rosbief, pekelvlees, fricandeau, ham,
bolletje huzarensalade, gekookt ei en mayonaise

€ 8,95

STOKBROOD "GEZOND"
Achterham, kaas, gemengde sla, komkommer en tomaat

€ 6,50

STOKBROOD ”BRIE GEZOND”
Gesmolten brie, gemengde sla, komkommer en tomaat

€ 6,50

WARME GEGRILDE ACHTERHAM
met stokbrood en een honing-mosterdsaus

€ 6,95

JAPANS BOLLETJE
Italiaanse bol met roerbakreepjes van ossehaas, gebakken
champignons, taugé, lente-uitje en Japanse sojasaus

€ 9,50

HUZARENSALADE
Huzarensalade, gerookte zalm, ei, mayonaise, ham,
gemengde sla, tomaat en komkommer

€ 8,50

"HET ROGGEBOLLETJE"
€ 7,50
Boerenbruin brood met Spaanse schapenkaas, Ardennerham,
eikenbladsla, honingdressing en geroosterde zonnebloempitten

GEROOKTE ZALM
Met toast gemengde sla, tomaat, komkommer, kappertjes
en een limoensaus

€ 8,75

"HET SPAANSE BROODJE"
Boerenbruin brood met eikenbladsla, manchego kaas,
pancetta, chorizo en tomatenchutney

TRIO VAN VIS
3 minibroodjes met tonijnsalade, gerookte zalm en
een garnalenkroketje

€ 8,50

MAALTIJDSALADES

KIPSALADE met stokbrood
Gemengde sla, lauwwarme kip, tomaat, komkommer, perzik,
zonnebloempitten, haricots verts, croutons en een romige yoghurtsaus

€ 9,50

TONIJNSALADE met stokbrood
€ 9,50
Tonijn, gemengde sla, komkommer, tomaat, paprika, walnoten, whiskysaus
MEDITERRANE SALADE met stokbrood
Lauwwarme geitenkaas met gemengde sla, komkommer,
tomaat, croutons, zonnebloempitten en gebakken spek,
met daaroverheen een honingdressing

€ 9,50

GRIEKSE SALADE met stokbrood
€ 9,50
Fetakaas, Parmaham, gemengde sla, komkommer, venkel,
tomaat, haricots verts, croutons en pijnboompitten met pesto

€ 11,25

"PASSIONATA"
Een Italiaanse bol met chilisaus, rucolasla, rosbief, paprika,
sukiyaki, waldorfsalade en een passievrucht

€ 7,50

"BROODJE v.d. EEUW"
Maïstriangel met lauwwarme geitenkaas, Parmaham, eikenbladsla
en honingdressing, met rozijnen en geroosterde amandelen

€ 7,50

"ZWEEDS BOLLETJE"
Boerenbruin brood met gerookte zalm en gerookte
kalkoenfilet, sla, venkel, mosterd-honing-dillesaus

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

"VITELLO TONATO"
€ 8,95
Boerenbruin brood met rucola sla, warm gegrilde kalfsfricandeau,
een tonijnkappertjessaus en een zon gedroogd tomaatje
"RUNDERCARPACCIO"
Italiaanse bol met een pestodressing, geroosterde
pijnboompitten, rucolasla en Old Amsterdam (oude kaas)

BELEGDE BROODJES

Jonge kaas
Oude kaas (Old Amsterdam)
Brie (warm)
Achterham
Rosbief
Halfom
Lever
Tartaar
Tartaar speciaal
Filét Américain
Filét Américain speciaal
Kroket / vegetarische kroket / garnalenkroket

TOSTI'S ( bruin of wit )

"KETJE'S MIX CLUBSANDWICH"
€ 7,50
Maïsbrood besmeerd met mayonaise en eiersalade, met daarop
kiprollade, uitgebakken spek, tomaat en ijsbergsla
"CHERYL CLUBSANDWICH"
Boerenbruin casino besmeerd met roomkaas,
daarop gerookte zalm, een bosui’tje en komkommer

Keuze uit: zacht wit / bruin bolletje, wit / bruin stokbrood,
Italiaanse bol of een boerenbruine bol.

€ 8,95

Heeft u een voedsel allergie? Wij horen het graag!

Kaas
Ham / kaas
Kaas / ananas
Kaas / tomaat
Ham / kaas / tomaat
Ham / kaas / ananas
Brie

EIERGERECHTEN

Uitsmijter of omelet, ham
Uitsmijter of omelet, kaas
Uitsmijter of omelet, ham / kaas
Uitsmijter of omelet, Ardennerham
Uitsmijter of omelet, Parmaham
Uitsmijter of omelet, rosbief
Uitsmijter of omelet, fricandeau
Omelet gebakken uien en champignons
Omelet kaas, champignons en tomaat

BROODJES MET WARME GERECHTEN

Hamburger met gebakken uien
Hamburger met kaas en gebakken uien
Hamburger met gebakken ei en gebakken uien
Hamburger met gebakken uien en gebakken champignons
Hamburger met gebakken ananas en gebakken uien
Saté met stokbrood (keuze uit kip of varkenshaassaté)
Warm vlees met gebakken champignons en gebakken uien
Warm vlees
Patat in plaats van brood

€ 4,50
€ 4,75
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,25
€ 5,25
€ 5,00
€ 4,75
€ 5,25
€ 5,00
€ 5,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,75
€ 9,95
€ 8,75
€ 6,50
€ 2,00

