Dinerkaart
tussen 16:00- 20:00 uur

Voorgerechten
Broodplankje
met kruidenboter, aioli en tapenade
Quasadilla
met kaas, kip, paprika, ui, salsa
en crème fraîche (kan ook vegetarisch)
Carpaccio wraps
met pesto, Old Amsterdammer kaas
en pijnboompitten
Proeverij Spabron voor 2 personen
verschillende warme en koude gerechten
uit eigen keuken

Hoofdgerechten
4,35
8,25

9,95

12,15

Satéspies van kippendij
met satésaus en kroepoek
Biefstukspies
met diamanthaas en tomaat, afgemaakt
met champignons en basilicum olie
Varkenshaas
met champignonroomsaus
Spareribs

19,50
22,50

18,50
19,50

Zalmfilet

19,95

Vegetarische verrassing
laat u verrassen door onze chefkok

18,95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met groente,
salade, aardappels en frietjes.

Lunchkaart
Vanaf 12:00 uur

Tosti ham en kaas
Tosti ham, kaas en ananas
Tosti Hunebed
ham, kaas, tomaat, bosui, sla en een spiegelei
Uitsmijter
keuze uit ham, kaas of bacon
combinatie mogeljk tegen meerprijs van €0,75
Uitsmijter Hesselerbrug
ham, kaas, champignons, ui, paprika en bacon
Boerenomelet
keuze uit brood of friet
Broodje chèvre
pesto, geitenkaas, tomaat, pijnboompitten
en honing
Broodje koude brie
brie, walnoten en honing
Broodje gerookte zalm
zalm, roomkaas, komkommer, tomaat en sla
Baquette Pikant
gevuld met gyros, paprika, ui, champignons, prei,
tomaat, ananas en gegratineerd met kaas
Baquette Diablo
kippendij met paprika, ui, prei, champignons
afgeblust met chilisaus

3,85
4,35
5,95

Twee kroketten of frikandellen
keuze uit brood of friet

8,25

7,75

9,95
9,95
7,95

7,95
7,95
12,25

11,25

Broodje biologische burger
biologische runderburger op Italiaanse bol,
gebakken ui, tomaat, augurk, gebakken ei,
kaas en salsa, geserveerd met friet.
Vegetarische Hamburger
vegetarische hamburger op Italiaanse bol,
gebakken ui, tomaat, augurk, gebakken ei,
kaas en salsa, geserveerd met friet.

13,95

13,95

Salades
Oosterse Salade
biefstukpuntjes, gamba’s, courgette,
peultjes, sesamzaad en oosterse saus
Salade met geitenkaas
warme geitenkaas met appel, zongedroogd
tomaatjes, walnoten en honing

14,75

14,45

Soepen
Soep van de dag
Drentse mosterd soep
met spek en lente ui

5,40
5,40

