Voor bij de borrel:

Huisgemaakte soepen:

Luxe bittergarnituur…………………………€ 4,75

Broodjes:

Tomatensoep……………………....€ 4,95
Mosterdsoep met spekjes………...€ 4,95
Groentesoep………………………..€ 4,95

Onze flaguettes zijn knapperige vloer-oven gebakken

Burgers:

ronde broodjes. Keuze uit wit of meergranen
Tosti

€ 3,75

Tosti Hawai

€ 4,00

Tosti van baguette met ham en kaas
Tosti van baguette met ham, kaas en ananas

Uitsmijter

€ 7,00

Uitsmijter ’t Trefpunt

€ 7,50

3 sneetjes brood, 3 eieren, ham en kaas
3 sneetjes brood, 3 eieren, ham, kaas en spek

Omelet champignon

€ 7,50

Flaguette gezond
Flaguette hete kip

€ 5,75
€ 7,00

geserveerd met sneetjes brood

Flaguette met kip en ananas in een chilisaus

Flaguette carpaccio

€ 7,50

Flaguette zalm

€ 7,00

Flaguette warm vlees

€ 7,50

Flaguette met carpaccio, rucola, pesto,
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Flaguette met gerookte zalm en roomkaas
Flaguette met warm vlees, gebakken ui
en satésaus

12-uurtje

€ 9,00

Kop tomatensoep, 3 sneetjes brood met ham,
kaas en een kroket

Cheese bacon burger

€ 12,95

Tortilla burger

€ 12,95

Dubbele burger met sla, tomaat, cheddar, spek,
burgersaus, friet en mayonaise
Dubbele burger met sla, tomaat, tortilla chips,
japaleno, burgersaus, friet en mayonaise

Pulled pork burger

€ 12,95

Dubbele burger met sla, tomaat, pulled pork,
japaleno, bbq-saus, friet en mayonaise

Warme plates:

Plate kroketten

2 Kwekkeboom kroketten met friet,
mayonnaise en een frisse salade

Boeren balgehakt

€ 11,95

balgehakt met spek, ui, champignons,
friet en een frisse salade

Shoarma

Maaltijdsalade met carpaccio

Sate

€ 13,95

stukjes kippendij met satesaus, friet en
een frisse salade

Schnitzel

€ 13,95

Boerenschnitzel

€ 17,50

ouderwets lekkere schnitzel met ui, ham,

€ 11,95

Diverse soorten sla, carpaccio, rauwkost,
pijnboompitten ,zongedroogde tomaatjes,
Parmezaanse kaas en een pesto dressing

Maaltijdsalade met kip

€ 11,95

shoarma met champignons, ui, paprika,
friet, frisse salade, brood en knoflook of
whiskey saus

schnitzel met friet en salade

Maaltijdsalades:

€ 8,95

champignons, spek, wortelen, boontjes
doperwten en gebakken aardappelen

Pannekoeken:

€ 11,95

Diverse soorten sla, lauw-warme stukjes
kippendij, rauwkost, zongedroogde tomaatjes,
lente ui, pijnboompitjes en een licht pittige dressing

* naturel
* spek
* kaas

€ 6,50
€ 7,00
€ 7,00

