HIGH TEA
High Tea (min 2 personen)

22,50 p.p.

Soepje van het seizoen - Drie kleine sandwiches,
belegt met kip chorizo, zalm en carpaccio Vier zoete gerechten gemaakt in onze keuken Diverse verse thee soorten en water bruisend of plat

LUNCH SPECIALS
Wij serveren de lunch tot 17.00 uur

Broodje Carpaccio

12,50

Truffelmayonaise - oude kaas - pijnboompitten - sla

Uitsmijter Wolfie

9,00

Ham - kaas - spek - ui - champinons

Uitsmijter ham en kaas

VOORGERECHT
Zwolse mosterdsoep

7,50

Bloemkoolsoep

7,50

Met gepofte knoflook en sesam

8,00

Ham - kaas

Krokketten met brood

8,00

Wolfie Speciaal

12,50

Kroket | Tosti | Gebakken ei | Kipsaté

Tomatensoep

6,50

Carpaccio van het rund

12,50

Truffelmayonaise - oude kaas - pijnboompit - salade

Zalm

MARIA’S TOSTI’S XXL

Salade Caesar

Tosti Ham en/of Kaas

7,00

Romeinse sla – tomaat – kaas – ei – olijven –
croutons. Keuze uit: kip | vegetarisch | gamba’s
Ook te bestellen als hoofdgerecht +€5,-

Tosti Kip Chorizo kaas

8,95

Gamba’s

Tosti Tomaat Mozzarella

8,95

Tosti Zalm

11,00

Salade van komkommer met soja, sesam en wasabi

10,95

9,50

10,50

Tomaat – rode peper – paksoi

Bieten risotto geitenkaas
Met gekarameliseerde cashewnoten

10,50

HOOFDGERECHTEN

DESSERT

Schnitzel

19,50

Met champignons ui en spek,
champignons roomsaus of zigeunersaus

Rundersteak

Witte chocolade parfait

€4,00
k4
per stu
voor €12

4,00

Met warme frambozen

Yoghurt limoen bavaroise
24,50

Met mango couli

22,50

Met karamel zeezout

Jus van rode port

De 2 Biggetjes

Chocolade mouse

Duo van varkenskoontjes en de haas
van het varken met truffeljus

Gemarineerde aardbeien

4,00
4,00
4,00

Met vanille ijs

Saté van kippendijen

19,50

Limoen – pindasaus – atjar – kroepoek

Chocolade taartje

4,00

Met roodfruit sorbet ijs

Topless burger

21,00

Beefburger- truffel – knolselderij - oude kaas

Zalm

22,50

Wat brengt de visser vandaag

Risotto

16,50

geserveerd met een sudderkip of garnalen +€5

Chefs pasta
Gepofte Cherry tomaat – oude kaas – pijnboonpit

Hoofdgerechten worden geserveerd met

4,00

22,50

Limoen – botersaus

Vangst van de dag

Crème brulee

16,50

KINDERKAART
Tomatensoep

4,50

Tosti ham en/of kaas

4,50

Broodje hagelslag

2,50

Broodje jam

2,50

Bob’s burger met patat

7,50

Zalm met patat

12,50

friet en salade. Vraag voor allergieën

Kipsaté met patat

9,50

informatie één van onze medewerkers.

Patat met frikandel, kroket of kipnuggets

6,50

Poffertjes met boter en suiker

6,95

