KOUD BELEGDE SPECIALITEITEN
Kaas of Ham
Geserveerd met mosterd

€ 4.95

Gekookt Eitje
Met mayonaise

€ 4.15

Tonijnsalade
Met kappertjes

€ 6.00

Filet Speciaal
Gekookt eitje en ui

€ 6.60

Gezond
Ham, kaas en een gekookt eitje met mayo

€ 6.50

Carpaccio
Zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, truffelmayo en parmezaanse kaas

€ 8.95

Filet Martino
Ui, augurk en martinosaus

€ 6.60

U kunt kiezen uit: wit stokbrood, zacht wit bolletje. Brood ipv stokbrood of bolletje? (+€ 1,00)
Al onze broodjes worden standaard geserveerd met bijpassend garnituur en een kleine salade

BURGERS
Classic
Getoast wit bolletje, sla, komkommer, tomaat, ui, ketchup, mayonaise

€ 5.75

Spekburger
Getoast wit bolletje, spek, sla, komkommer, tomaat, ui, ketchup, mayonaise

€ 6.75

Cheeseburger
Getoast wit bolletje, kaas, sla, komkommer, tomaat, ui, ketchup, mayonaise

€ 6.25

Werner’s Burger
€ 9.25
Getoast wit bolletje, 2 burgers, spek, kaas, gebakken ui en spiegelei, sla, komkommer,
Tomaat, spicy mayonaise
Onze burgers zijn gemaakt van rundvlees. Extra burger ? +€ 2.50, extra spiegelei erop? +€ 1.00, extra
kaas of spek? + €1.00 frietje met erbij? +€ 3.00

WARM BELEGDE SPECIALITEITEN
Hete Kip
Paprika, ui in onze chilisaus

€ 7.95

Huisgemaakte Gehaktbal
2 stuks met mayonaise jus erbij? +€ 1.00

€ 8.95

Beef Teriyaki
Paprika, ui en champignons

€ 10.95

Warme Ham
Beenham, honing-mosterdsaus

€ 8.50

Broodje Bij Cees
Varkenshaas in truffelmarinade, ui, champignons en spicy mayo

€ 9.95

Kipsaté
Gebakken kip met ui en huisgemaakte satésaus

€ 7.95

Frikandel of kroket
€ 4.95
2 snacks met één saus naar keuze (mayo, curry, ketchup, chili, spicy mayo of mosterd)
Bami of Mexicano
€ 5.95
2 snacks met één saus naar keuze (mayo, curry, ketchup, chili, spicy mayo of mosterd)
U kunt kiezen uit: wit stokbrood, zacht wit bolletje. Brood ipv stokbrood of bolletje? +€ 1,00
extra stokbrood of bolletje? +€ 1.00
Al onze broodjes worden standaard geserveerd met bijpassend garnituur en een kleine salade

UITSMIJTERS & TOSTI’S

Ham & Kaas 3 eitjes
Jolanda & Cees kaas, spek en groenten
Tosti ham en/of kaas, ketchup
Tosti Deluxe ham en/of kaas met een spiegelei en ketchup

€ 8.75
€ 10.75
€ 4.75
€ 5.75

LUNCH SPECIALS
12-uurtje
Kroket, huisgemaakt kleintje soep, mini uitsmijter

€ 9.95

Surf & Turf
Carpaccio, gamba’s, verse knoflook, pijnboompitjes,
Zongedroogde tomaat, truffelmayo

€ 15.50

Toast Champignon lunch
Spek, champignons, paprika, ui, tomaat, roomkaas

€ 9.50

Grootmoeders verse soep
Vraag de bediening welke soep er momenteel is! Geserveerd met stokbrood

€ 5.25

Saté met stokbrood
2 stokken kipsaté, huisgemaakte satésaus, kroepoek, atjar, gebakken uitjes

€ 12.50

STARTER
Brood en stokbrood met smeersels
kruidendip, truffeldip, zeezout, olie

€ 5.95

VOORGERECHTEN
Pittige garnalen
Garnalen 6 stuks in een pittige olie met brood

€ 6.50

Carpaccio
Zongedroogde tomaatjes, parmezaanse kaas, pijnboompitjes, sla en truffelmayo

€ 8.50

Grootmoeders verse soep
Vraag de bediening welke soep er momenteel is! Geserveerd met brood

€ 5.25

Toast champignons
Roomkaas, ui, tomaat, ui en spek

€ 8.50

MAALTIJDSALADES
Kip & Spek
Gebakken stukjes kip, spek en champignons, ceasar dressing

€ 14.75

Carpaccio & Gamba
€ 18.75
Carpaccio, garnalen, pijnboompitjes, zongedroogde tomaat, verse knoflook, truffel dressing
Al onze maaltijdsalades worden geserveerd met bijpassend garnituur en brood

HOOFDGERECHTEN
Vlees & Gevogelte
Saté
2 stokken malse kipsaté, huisgemaakte satésaus, kroepoek, atjar, gebakken uitjes

€ 12.50

Snitzel
Met champignonsaus en verse champignons

€ 12.50

Hete Kip
Gebakken ui, champignon en paprika in onze chilisaus

€ 12.50

Biefstuk
Biefstuk reepjes met gebakken ui, paprika en champignons
Naar keuze met stroganoffsaus of bereid in teriyakisaus

€ 17.50

Varkenshaas
Malse stukjes varkenshaas in truffelmarinade, ui, champignons en spicy mayo

€ 14.75

Vis
Fish & Chips
Royale portie kabeljauwnuggets met viskruiden en ravigotesaus

€ 12.50

Garnalen
14 stuks gebakken in olie met verse knoflook

€ 12.50

Zalm Teriyaki
Met gebakken paprika, ui en afgelakt met teriyaki glaze

€ 12.50

Krokante Scholfilet
6 kleine gepaneerde scholfilets, ambachtelijke mosterd dille saus, viskruiden

€ 12.50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade. Extra frietje met? +€ 3.00
Kindermenu
€ 6.75
Frietje en keuze uit: mini frikadelletjes, bitterballen of mini loempia’s, mayo en appelmoes

NAGERECHTEN
Appelgebak met ijs, slagroom
Coupe stroopwafel met ijs, stroopwafelstukjes, slagroom, caramelsaus
IJsje Bij Cees laat je verassen!
Kinderijsje

€ 5.75
€ 5.75
€ 6.75
€ 4.00

