OPEN BOTERHAM
Keuze uit zuurdesembrood blond of donker

WARME GERECHTEN
Keuze uit zuurdesembrood blond of donker

Rundercarpaccio - 6,80
met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes, truffelmayonaise
Gooische Pikante kaas - 6,80
met tomatenspread, tomaat, pijnboompitten,
basilicum
Hummus - 6,80
met linzen, zontomaat, basilicum, tafelzuur, sla
Geitenkaas - 6,80
met sla, komkommer, honing, walnoten
Gerookte zalm - 7,80
met rode ui, ei, mierikswortelmayonaise, bieslook

Uitsmijter ambachtelijke schouderham - 7,80
met Gooische Pikante kaas, gebakken tomaat
Twee kroketten van de Bourgondiër - 8,90
met tafelzuur, salade
Eemnes burger enkel | dubbel - 13,20 | 16,50
brioche met één of twee Angus burger(s) van Slagerij
Perier, cheddar, sla, zuurkool, boemboemayonaise,
uienringen, friet
Vegaburger - 12,50
brioche met avocadoburger, tafelzuur, tomatensalsa,
sla, jalapeños, friet
Hotdog van Slagerij Perier - 10,00
met zuurkool, mayonaise, krokante ui, bieslook,
piccalilly, friet

ONS BROOD IS VRIJ VAN KOEMELKEIWIT
EN GEMAAKT VAN BIOLOGISCH,
NEDERLANDS GRAAN, GEMALEN IN
HOLLANDSE MOLENS.
TOSTI'S
Keuze uit zuurdesembrood blond of donker
Ham kaas - 4,20
met ambachtelijke schouderham van Slagerij
Perier, Gooische Pikante kaas, piccalilly
Mozzarella - 4,70
met tomaat, pesto, courgette, pijnboompitten
Pulled chicken - 5,50
met Gooische Pikante kaas, rode ui, bbq-saus
SOEPEN
Geserveerd met zuurdesemtoast en roomboter
Pompoensoep - 5,75
met ras el hanout, bieslook, crème fraîche
Wisselende weeksoep - 5,75

BRASSERIE

SALADES
Geserveerd met zuurdesemtoast en roomboter
Salade gerookte zalm - 15,20
met gekookt ei, garnaal, citroendressing
Salade carpaccio - 15,20
met pesto, basilicum, pijnboompitten, Parmezaanse
kaas, balsamicodressing
Salade geitenkaas - 13,50
met walnoten, honing, dressing van sjalotjes
VOOR DE KLEINE ETER
Kindertosti - 3,00
Dieetw
keuze uit ham/kaas of kaas
ensen
of alle
Boterham - 2,50
rgieën
?
Laat h
met hagelslag, jam of pindakaas
et ons
weten
Hotdog van Slagerij Perier - 6,00
!
met ketchup, mayonaise
Portie snoepgroenten - 3,00
met tomaat, komkommer, wortel
Zin in pinsa pizza? Bekijk ons pizzamenu.

van 10 tot 18 uur

