
 
 

Hooglands desembrood wit of bruin 
 
Koud 
Brunch * thee of koffie - jus d’orange - croissant - ham  - kaas - omelet - spek   13,90 

boter - jam - desembrood                                                      
Runder carpaccio oude Beemsterkaas - truffelmayonaise - rode ui - augurk - krokante tuinbonen   9,20              
Ardennerham       gerookt en licht gezouten - pestomayonaise - zongedroogde tomaatjes         8,50                       
Club Hemels  kip - spek - augurk - kaas - eiersalade - mosterdmayonaise - tomaat -   
   komkommer - boerenfriet en mayonaise               13,20 
Makreel salade van gerookte filets - tomaatsalade – chutney van gele uien                              8,50                              
Gezond *  belegen kaas - boeren achterham - eiersalade - tomaat - komkommer - augurk 7,90 
Ham of kaas * boeren achterham of belegen kaas of oude kaas - zoet zure komkommer   6,50 
Broodje Vegan **      hummus met sinaasappel en chili - krokante tuinbonen  - cherrytomaat -  7,80 

druiven        
Warm 
Brie *             uit de oven - Parmaham - balsamicostroop - rucola               9,00 
Kroket             twee ambachtelijke kroketten - mosterd                   8,50           
Uitsmijter *  waarbij keuze uit naturel, kaas, spek en ham      vanaf  6,20             
12-uurtje *  kopje soep - spiegeleitje - kroket - ham en kaas - brood             13,90 
   kop koffie of thee of glas melk           
 

Soep 
Pomodorisoep *      kruidige soep van geroosterde tomaat  geserveerd met lente-ui, crostini             8,00 
   en zure room (kan ook veganistisch, we vervangen de zure room door  

krokante tuinboontjes) 
Groene currysoep * romige bereiding met kokos en op basis van groentebouillon                        8,00 
   daarbij quinoa, paksoi en taugé  
Wrap  
Kip              koud geserveerd met kerriesaus, sla, abrikoos en zoetzure komkommer              7,80            
     
Salade                    klein    groot    
Geitenkaas *            met appelstroop,  zoetzure courgette , druiven                               8,00    12,50                            
                       tomaatjes en geroosterde suikerpinda´s  
Parelcouscous **       veganistische salade met een salsa van munt en radijs, daarbij     8,00 12,50 
   komkommer, kikkererwten, gegrilde paprika en pompoenpitten 
                                       
Desembrood   geserveerd met twee wisselende smeersels                    3,50  
Friet              in de schil met mayonaise       3,50 
Cajunfriet            gekruide friet in de schil met mayonaise               4,00 
 

Kids 
Boterham *   pindakaas, hagelslag, vruchtenhagel, jam of kaas    2,00 
Menu *  keuze uit kaassoufflétjes, kipnuggets, kroket of mini loempia’s     5,00 

 daarbij boerenfriet - komkommer en tomaatjes 
 bolletje ijs toe          1,50                      

Croissant *   naturel, hartig of zoet met naar keuze jam of kaas          vanaf 2,00 
 
* kan vegetarisch/is vegetarisch    ** is veganistisch 


