Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Sandwiches
Geserveerd met frites en mayonaise
Carpaccio

9.75
+ 1.00

B.L.T.
Kip, pesto en rode ui
Zalm, kappertjes, rode ui en
limoenmayonaise
Geitenkaas, walnoten en honing

Eggs

10.75

Uitsmijter met zalm en kaas
Uitsmijter met bacon en kaas
Uitsmijter met ham en kaas
Uitsmijter met champignons, ui en
kaas

Tosti’s
Ham/kaas

4.50

Pesto, rode ui, tomaat en kaas

5.00

Oude kaas en tomaten tapenade

5.50

Kip, rode ui en kaas

5.50

Gerookte zalm, rode ui en kaas

5.50

Geitenkaas, honing en walnoten

5.50

Tosti Uffie’s (ham/kaas en carpaccio)

9.50

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Soups

5.75

Mosterdsoep
Pompoensoep met geitenkaas

Starters

10.75

Carpaccio van rund met pesto,
zongedroogde tomaat en oude kaas
Gerookte zalm met Roseval
aardappel en basilicum
Warme geitenkaas
Tempura van kastanjechampignons
Chef’s Special (op=op)

Salads

12.75

Salade met geitenkaas, walnoten en
honing
Salade met gerookte zalm
Salade met warme kip, kappertjes en
ceaser dressing.

Plates (geserveerd met frites en salade)
Fish and Chips met erwtencreme

15.75

Kipsaté met kroepoek en atjar

14.75

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Burgers 200 gr. grain fed beef
Naked Burger

13.75

Cheeseburger

14.75

Bacon Cheese Burger

15.75

Eddy`s Burger

18.75

Bacon, cheddar, champignons, ei en gebakken ui

Double Cheeseburger

20.50

Veggie burgers
Veggie Burger

11.75

Kikkererwten met kerrie, rode uien ringen en koriander

Cheddar Veggie

13.25

Goat Cheese Veggie

13.75

Lentil Burger
Burger van linzen , paddestoelen en wortel

14.75

Al onze burgers worden geserveerd op
een briochebun met mayonaise en frites.
De beefburgers worden medium
gebakken.

Choose your mayo!
Deze mayonaise komt op het broodje

Truffel mayonaise
Cheddar mayonaise
Chef’s special mayonaise

Lunch

tot 17:00. Vraag daarna naar onze dinerkaart!

Desserts

6.75

Warme Apple Crumble met kaneelijs
Warme brownie met vanille-ijs
Sorbet
Dame Blanche
Cheesecake
Kaasplankje Uffie’s

+ 3.00

High Tea
“Een high tea is een lichte maaltijd waarbij men
allerlei kleine hartige en zoete hapjes eet onder het
genot van thee.”
Onbeperkt thee/koffie
Chef’s special soup
Sandwiches
Diverse zoete lekkernijen
Scones

High Beer
“Tijdens een high beer drinkt men verschillende
soorten bier onder het genot van warme en koude
hapjes.”
Drie glazen bier naar keuze
Diverse hartige hapjes (koud)
Diverse warme hapjes

High Wine
“Gedurende deze manier van luxe borrelen eet
men diverse warme en koude hapjes onder het
genot van verschillende soorten wijn.”
Drie glazen wijn naar keuze
Diverse hartige hapjes (koud)
Diverse warme hapjes
Onze High Tea, High Beer en High Wine
arrangementen zijn alleen op reservering te
verkrijgen met minimaal twee personen per
arrangement.
Kosten per arrangement p.p.: 18,50

Diner
Stokbrood met kruidenboter en tapenade

Soups

4.50

5.75

Mosterdsoep
Pompoensoep met geitenkaas

Starters

10.75

Carpaccio van rund met pesto,
zongedroogde tomaat en oude kaas
Gerookte zalm met Roseval
aardappel en basilicum
Warme geitenkaas
Tempura van kastanjechampignons
Chef’s Special (op=op)

Salads
Salade met geitenkaas, walnoten en
honing
Salade met gerookte zalm
Salade met warme kip, kappertjes en
ceaser dressing.

12.75

Diner
Burgers 200 gr. grain fed beef
Naked burger

13.75

Cheese burger

14.75

Bacon cheese burger

15.75

Eddy`s burger

18.75

Bacon, cheddar, champignons, ei en gebakken ui

Double Cheeseburger

20.50

Veggie burgers
Veggie Burger

11.75

Kikkererwten met kerrie, rode uien ringen en koriander

Cheddar Veggie

13.25

Goat Cheese Veggie

13.75

Lentin Burger
Burger van linzen en paddestoelen

14.75

Al onze burgers worden geserveerd op een
briochebun met mayonaise en frites.
De beefburgers worden medium
gebakken.

Choose your mayo!
Deze mayonaise komt op het broodje

Truffel mayonaise
Cheddar mayonaise
Chef’s special mayonaise

Diner
Plates (geserveerd met frites en salade)
Fish and Chips met erwtencreme

15.75

Kipsaté met kroepoek en atjar

14.75

Spareribs met knoflook/cocktailsaus

14.75

Main dishes
Duo van varkenshaas en grain fed beef *
Gebakken zalm met wakame *
Tagliatelle met paddenstoelen en truffel *
Runderstoof *

* Geserveerd met Rosevalaardappeltjes of
frites en seizoens-groenten

19.25

Diner
Desserts

6.75

Warme Apple Crumble met kaneelijs
Warme Brownie met vanille-ijs
Sorbet
Dame Blanche
Cheesecake
Kaasplankje Uffie’s

+ 3.00

