- Tosti’s -

- Voor bij de Borrel –

Oerbrood bruin, wit, mais of zuurdesembrood +€1.25

Rundvleesbitterballen 6st

6,75

Rundvleesbitterballen 9st

8,95

Polder tosti

Nacho’s

7,50

belegen boerenkaas en boerenham

5,25

piri piri saus, gegratineerd met kaas en huisgemaakte

Vega tosti

molendip; een salsa van tomaat, kruiden en rode ui

bruschetta en belegen boerenkaas

Duo kaas

5,75

11,95

- Diverse Oerbrood -

jong belegen kaas, oude kaas, dijonmosterd en zuur

Plankje ham

14,25

pata negra, coppa di Parma en Amsterdamszuur

Bourgondische bites 14st

13,95

bourgondische minisnacks

Chorizo kroketjes 6st

7,50

pittige piri piri saus

Oerbrood bruin, wit, mais of zuurdesembrood +€1.25

Chorizokroketjes op brood

7,95

little gem, tomaat, cornichons en piri piri saus

Twaalfuurtje

9,25

belegen boerenkaas, gebakken ei, kroket en een
bolletje kipkerrie salade

Portie olijven en zoutjes

5,95

Warme brie

8,95

notenmix, cranberries en honing

- Diverse Oerbrood Oerbrood bruin, wit, mais of zuurdesembrood +€1.25

Rundercarpaccio

9,10

oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat, truffelmayonaise
en huisgemaakte pesto

Oerbrood bruin, wit, mais of zuurdesembrood +€1.25

Uitsmijter boerenkaas en boerenham

Gezond

6,50

jong belegen kaas, boerenham, tomaat, cornichons,

Omelet Thornsche molen

9,95
10,85

tomaat, bacon, champignons, rode ui, paprika en prei

gekookt ei en honingmosterddressing

Huisgemaakte kipkerrie salade

- Uitsmijters –

7,65

perzik, bosui, zongedroogde tomaat en kerriemayonaise

Zalm in rode bietensap
cornichons, rode ui en zoetzure venkel komkommer

Broodje van de week
vraag aan onze medewerkers

10,25

Allergenen
Heeft u een voedselallergie?

Of mag u bepaalde producten niet eten?
Geef het tijdig door aan een van onze medewerkers.
Op deze manier kunnen wij nog beter rekening
houden met uw wensen en voorkeuren.

- Maaltijdsalades –
Gegrilde kip salade

- Soepen –
13,95

Tomaten-crèmesoep

zongedroogde tomaat, amandelen, perzik en BBQ-saus

tuinkruiden en room

Carpaccio salade

Soep uit eigen tuin

12,95

oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat, huisgemaakte

5,25
dagprijs

vraag aan onze medewerkers

pesto en truffelmayonaise

Power healthy salade

12,50

gebakken camembert, rode biet, zongedroogde tomaat,
notenmix en cranberries

Vis salade

Broodplankje

4,95

knoflooksaus en kerriemayonaise

15,95

zalm, gamba’s, forel, rode ui, venkel en citroendillemayonaise

Salades worden standaard geserveerd met

- Voorgerechten –

zuurdesembrood.

Oosterse gamba’s

13,95

rode ui, prei en oosterse saus

- Hamburgers -

Rundercarpaccio

11,95

oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat, huisgemaakte

BBQ burger – 100% rundvlees

12,95

little gem, tomaat, cornichons, bacon, gefrituurde

Tomatenbruschetta toast

uienringen, cheddar kaas en BBQ-saus

Vega juicy burger

12,50

basilicumsalsa

Charcuterie

15,75

pata negra & coppa di Parma met Amsterdams zuur

Gemarineerde zalm in rode bietensap
Burgers worden standaard geserveerd met frites.

6,75

vers gebakken zuurdesembrood met tomaat, ui en

little gem, tomaat, cornichons, gefrituurde uienringen,
cheddar kaas en truffelmayonaise

pesto en truffelmayonaise

rode ui, cornichons en zoetzure venkel
Voorgerechten worden standaard geserveerd met
zuurdesembrood.

11,95

- Hoofdgerechten – Vlees Varkens ribroast “chef’s keuze”

- Desserts 21,95

frisse kruidenboter

Crème brûlée

6,50

bolletje mokka ijs

Boeuf bourguignon

18,95

Merengue ijstaart

6,95

runderstoofvlees met grove groenten en krieltjes volgens

toffee of citroen

grootmoeders polderrecept

Gemarineerde mango met polder hangop 7,25

Bourgondische schnitzel

18,90

huisgemaakte champignonroomsaus

lange vingers en een muntcoulis

Duo van chocolade

Medaillons van diamanthaas

23,50

6,25

stracciatella ijs en een chocolade moeulleux

roze pepersaus

Koffie compleet

Slow Cooked gemarineerde kipfilet saté 15,95

koffielikeur en diverse lekkernijen

zoetzure komkommer en huisgemaakte satésaus

Toetje van de chef

7,50
6,95

vraag een van onze medewerkers

Specialiteit van de chef
Runder Tournedos

- Pannenkoeken -

frisse bloemen-kruidenboter

Pannenkoeken worden geserveerd met stroop & suiker

Naturel

6,55

Appel

8,10

Appel-rozijnen

8,75

Kaas

8,35

Spek

8,65

Spek-kaas

9,35

vraag een van onze medewerkers

Spek-appel

9,85

- Hoofdgerechten - Vlees noch Vis -

Spek-ui-champignon

9,95

Pasta pesto

Thornsche Molen

27,50

- Hoofdgerechten - Vis Verse pasta gamba’s

16,95

verse wokgroenten en oosterse saus

Vis v/d dag

dagprijs

12,50

zongedroogde tomaat, huisgemaakte pesto, pitjes,

spek, ui, champignons, paprika, prei en kaas

oude kaas en rucola

Pikante kip

Vega wellington

14,50

14,25
12,50

paprika, ui en piri-piri saus

gevuld met seizoensgroenten uit eigen tuin en bruschetta

Vega

met een tomaten-basilicumsaus

champignons, prei, paprika, ui en kaas

12,35

Hoofdgerechten worden geserveerd met friet.

Extra’s + 2.50
Friet
Bakje rauwkost
Gebakken aardappelen
Wok groenten

Onze pannenkoeken worden gebakken
met meel gemalen in eigen molen.
Ons meel is verkrijgbaar bij de kassa.

