
Bagels - ( ronde broodjes ) vanaf 11,30u 

Bagel kip met zongedroogde tomaten, pesto, pijnboompitten en sla   
Bagel club kaas met tomaten, ei, komkommer, mayonaise en sla    V 
Bagel club breydelham met tomaten, ei, komkommer en sla    
Bagel zalm, komkommer, ui, honingmosterd dressing, creamcheese en sla  
Bagel brie met honing, noten, rozijnen, appel en sla     V 
Bagel kannibal met preparé, ui, augurk, mosterd, ketchup en sla    
( tabasco naar keuze ) 

Bagel kip met avocado, pijnboompitten, bieslook dressing, 
kerstomaten,  sla  
             
Bagel BLT: spek (warm), tomaten, cocktailsaus, sla      
Bagel zachte geitenkaas, honing, noten, peer, druiven en rucola   V 
Bagel tonijnsla, ei, paprika tapenade, ui en sla      
bagel vleesbrood ( breydelkoek ), graanmosterd, augurken, ui en sla   

Voor de kleinste Tot 12 jaar 

Bagel kids kaas           V 
Bagel kids Ham           
Bagel kids kaas en ham          
Bagel kids choco           

Croque monsieur kids “uit het vuistje” ( 1 stuk ) met mayo of ketchup   

Tartine: dikke boterham 
Zalm, brie, rode ui, ei, honingmosterd, sla mengeling     

Preparé, groene pesto, parmezaan, tomaten, ui, slamengeling    

tomaat-mozzarella: mozzarella, tomaten, sla,  
pijnboompitten, balsamico crème        V 

Tartine caesar salad: kip ( koud ), parmezaan, croutons, sla en ei.  
           

     

V: Zonder vlees of vis 
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Croques ( vanaf 11,30u ): 

Croque monsieur enkel ( klassieker met kaas en ham )     
Croque monsieur dubbel ( klassieker met kaas en ham )     

Croque Zalm enkel ( zalm met kruidenkaas )       
Croque Zalm dubbel ( zalm met kruidenkaas )      

Croque Mea cuppa enkel           
( gandaham, mozzarella, pesto en zongedroogde tomaten )    

Croque Mea cuppa dubbel         
( gandaham, mozzarella, pesto en zongedroogde tomaten )    

Croque Tok Tok enkel (kippenwit, kaas, currysaus )      
Croque Tok Tok dubbel ( kippenwit, kaas, currysaus )     
  
Croque brie enkel ( brie met appel en luikse siroop )       V 
Croque brie dubbel ( brie met appel en luikse siroop )     V 

Croque mozzarella enkel ( mozzarella met tomaten en pesto )     V 
Croque mozzarella dubbel ( mozzarella met tomaten en pesto )    V 

Extra saus: ketchup, mayo, mosterd, cocktailsaus, curry, dressing    
Extra couvert           

  

Al onze croques worden gereserveerd met een vers slaatje en zijn huisbereid. 
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Ontbijt ( tot 11,30u ): 

Croissant            
Croissant met kaas           
Croissant met ham           
croissant met kaas en ham         
Croissant met choco          
Croissant met confituur          
Croissant met brie           

chocokoek            

Klein ontbijt met boterhammen, kaas, ham, choco, confituur,    
koffie of thee 

Groot ontbijt ( idem klein ) + extra beleg zoals zalm, brie, … 
croissant, bio oxfam sinaasappelsap, koffie of thee     

Omelet met spek en brood         

breakfast Smoothie           
     

Taart: 

aanbod van de dag: 
dagvers bereid door patissier Tartoer. 
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