Menukaart
Soepen
Tomatensoep | bereid met verse tomaten & kruiden
Franse uiensoep | gegratineerd met stokbrood en kaas
Tom Kha Kai | Thaise kippensoep

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Bourgondische tosti's
Klassiek | Ham /Kaas
Geitenkaas | Geitenkaas, honing, walnoten
Oude kaas | Oude kaas, spek, mosterd & rode ui

€ 4,15
€ 4,50
€ 4,50

Broodjes
*keuze uit een zacht broodje wit of bruin.
Kaas | oude of jong belegen kaas
Ham | met mosterdsaus
Gekookt eitje | met mayonaise & bieslook
Gehaktbal | met satésaus & gebakken
uitjes

€
€
€
€

3,40
3,90
3,40
4,25

Luxe broodjes
*keuze uit een boerenbol of bourgondisch brood wit of bruin.
Humus | gegrilde groenten, huisgemaakte humus, sla
Gezond | kipfilet of ham, kaas, tomaat, ei, sla
Tonijnsalade | huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes,
ei, sla
Twee kroketten | keuze uit: rund, groenten of garnalen
Caprese | tomaat, mozzarella, pesto & pijnboompitten

€ 7,50
€ 7,50
€ 6,95
€ 7,15
€ 7,25
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Menukaart
Salades

Carpaccio | beef carpaccio, kappertjes, pijnboompitten,
parmezaan en truffelmayonaise
Caeser | gegrilde romaine sla, kip, anjovis, croutons,
zaatar dressing en ei
Vega | parelcouscous, gebakken courgette & aubergine,
paprika en feta

€ 12,45
€ 12,45
€ 10,35

Klaasje Specials
12-uurtje | Soep, boterham met
rundvleeskroket, boterham met ham of kaas
12-uurtje vega | Soep, boterham met
groentekroket, boterham met kaas
Uitsmijter of omelet | keuze uit: ham, kaas,
spek, kip of geitenkaas
Clubsandwich | Kaas, gerookte kip, bacon,
ei, tomaat, sla & komkommer
Kip saté | friet, salade & kroepoek
Klaasje's Runderburger | geroosterde
groenten, cheddar, aiolie, harissa saus, friet
Vega linzenburger | geroosterde groenten,
tomaten, komkommer, sla, BBQ saus, friet
EXTRA
Portie friet
Kleine salade

€ 14,85
€ 13,95

€ 2,75
€ 2,75

Kids
Pannenkoek | naturel, appel rozijn, kaneel
en suiker, kaas, spek
Frikandel of Kroket | frietjes, appelmoes
Kibbeling | frietjes & saus
Jan. 2022

€ 7,25
€ 7,25
€ 7,25

€ 7,95
€ 8,45
€ 8,30
€ 8,95
€ 14,85

