
Gebak De gehele dag te bestellen

Appeltaart met slagroom  ¤ 
Huisgemaakte chocolade brownie met slagroom  ¤
Huisgemaakte roomkop met pure chocolade ¤ 

Eiergerechten Keuze uit wit-, lichtbruin-, 
mais- of donkerbruin brood

Keuze uit wit-, lichtbruin-, 
mais- of donkerbruin brood

Keuze uit wit-, lichtbruin-, 
mais- of donkerbruin brood

                                  Normaal     XL

Uitsmijter met ham    13.75
Uitsmijter met kaas    13.75
Uitsmijter met spek    13.75
Uitsmijter ham/kaas/spek    14.95
Boeren omelet met spek en diverse groenten                  14.95
Boeren omelet met gerookte zalm en diverse groenten           16.95

Club sandwich
Met gerookte kip, ijsbergsla, gekookt ei, bacon, tomaat, ham en twister friet   ¤ 
Met gerookte zalm, ijsbergsla, kappertjes, roomkaas, komkommer en twister friet  ¤ 

Twee ‘’Waardse’’ kroketten 
Twee groenten kroketten  
Twee oude kaas kroketten  

Twee garnalen kroketten  
Gerookte zalm met kappertjes en rode ui  
Carpaccio met rucola, pesto en Parmezaanse kaas  
Gerookte makreel met appel en bieslookroomkaas  
Rosé gebraden kalfsrosbief met tonijnmayonaise, kappertjes en zongedroogde tomaat
Croque deluxe Spanje met chorizo, zongedr. tomaat, kappertjes, ui en haricots verts  
Croque deluxe Mexico met salami, cheddar, jalapenos, mais en tomaat   
Croque deluxe Frankrijk met gebakken champignons, brie, bieslook, bacon en truffelsaus 
Croque deluxe Italië met peer, gorgonzola, geroosterde paprika, walnoot en balsamico 

 

Soepen
Huisgemaakte tomatensoep (v)  
Wisselende soep met bijpassend garnituur 

Burgemeester’s budget 

Gefrituurde schnitzel met verse frites  
Gefrituurde scholf ilet met verse frites en remouladesaus  
Stoofpotje van kip met brood of verse frites  
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Twee vegan kroketten   12.75¤
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Croque monsieur
Croque madame
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Pannenkoeken
Pannenkoek naturel  
Pannenkoek met rozijnen  
Pannenkoek met appel  
Pannenkoek met kaas  
Pannenkoek met spek  

Bol van de Burgemeester
Black Angus burger met uien marmelade, romijnse sla, bacon, 
cheddar en sauce tartare 

   
 

Bol gezond met ham, kaas, tomaat, komkommer, ijsbergsla en gekookt ei  

Salades De gehele dag te bestellen

Salade met gerookte zalm, kappertjes, rode ui en dille dressing  
Salade met warme brie, peer, walnoten en honing dressing  
Salade surf ‘n’ turf met gamba’s, ossenhaas, pittenmix, 
croutons en truffel dressing 
Salade met carpaccio, parmezaanse kaas, pestodressing, croutons en pittenmix  
Salade met warme geitenkaas, geroosterde paprika, appel en cashewnoten  
Salade met oosters gemarineerde kip, atjar en gebakken uitjes  
Salade met rosé gebraden kalfsrosbief tonijnmayonaise,  
kappertjes en zongedroogde tomaat 

Burgemeester’s lekkere trek
Saté van de haas met atjar, kroepoek en verse frites of brood  
Tournedos uit de pan met roomboterjus, gegrilde groente en frites of brood  
In knof look gebakken gamba’s met ui, paksoi en verse frites of brood 
Kalfsrib-eye van de grill met knof lookboter, gepofte tomaat en verse frites 
Gebakken tongetje (300 gram) met zeekraal, kappertjes, bundelzwam en verse frites 

High tea p.p. ¤ 25.75

De High Tea is te bestellen vanaf twee personen uitsluitend op reservering

Koude wrap met gerookte zalm en bieslook roomkaas
Sandwich met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas en pesto
Sandwich met brie, walnoten en honing dressing (v)
Kaasbitterbal en groentkroketje (v)
Bladerdeeg met spinazie, cashewnoten, en oude kaas (v)
Tomatensoepje (v)
Scones met clotted cream (v)
Chocolade brownie
Vers fruit
Diverse zoetigheden
Onbeperkt thee naar keuze
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Vraag naar de 3 Gangen  High Beer of High Wine
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De bollen van de Burgemeester kunt u ook vegetarisch bestellen.

Voor vragen met betrekking tot allergieën en/of dieet wensen verwijzen 
wij u graag door naar onze medewerkers


