Middageten

Eetwinkel Select

eetwinkel_select

Openingstijden:
woensdag t/m zondag 12.00 - 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

Ons middageten is te bestellen tot 16.00 uur.
Wij staan voor kwaliteit, we werken met verse producten en alles wordt vers voor u bereid.
Wij serveren alles op ambachtelijk brood, wat wij lokaal inkopen bij Bakkerij De Leijer.

Soepen

12 Uurtje

Tomatensoep
Soep van de Chef
Brood

€ 3,95
€ 3,95
P.P.
€ 2,00

Ons 12-uurtje
€ 7,95
Klein tomatensoepje,
1 boterham met vlees- of vissalade
1 boterham met rundvlees- of
groentekroket

met kruidenboter en
truffelmayonaise

Slaatjes en MaaltIjdsalades
Rundvleesslaatje
Aardappelslaatje
Maaltijdsalade gerookte zalm

€ 3,95
+/- 150gr
€ 3,95
€ 11,50
+/- 150gr

rijkelijk gevuld met | gerookte zalm, avocado, rode ui, mosterd-dille dressing, zongedroogde tomaat
gepocheerd ei en croutons

Maaltijdsalade carpaccio

€ 11,50

rijkelijk gevuld met | carpaccio, gebakken spekjes, oude kaas, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat,
gekookt ei en croutons (optioneel Parmezaanse kaas, pesto dressing)

Maaltijdsalade caesar

€ 9,50

Rijkelijk gevuld met | kipfilet, bacon, Parmezaanse kaas, caesar dressing, ansjovis, gepocheerd ei en croutons

Maaltijdsalade vega

€ 9,50

Rijkelijk gevuld met | zongedroogde tomaat, courgette, champignons, paprika, walnoot, Parmezaanse kaas
en pesto (dit is een lauwwarme salade)

UitsmIjter

Plaat Tosti

2 Boterhammen met 3 eieren € 4,50

2 Boterhammen

Stel zelf je uitsmijter samen.
Kies je topping:
carpaccio, zalm
select (paprika, spek en ui)
ham, (oude)kaas, bacon
tomaat, ui, champignons

Stel zelf je plaat tosti samen.
Kies je topping:
pulled pork, -chicken, zalm, brie € 2,00
ham, (oude)kaas, bacon, ananas € 1,25
tomaat, ui
€ 0,25

€ 2,00
€ 2,00
€ 1,25
€ 0,25

Tosti van de Chef

€ 3,00

€ 4,95

Koude Sandwiches
Carpaccio

€ 7,75

spekjes, oude kaas, truffelmayonaise, sla (optioneel Parmezaanse kaas, pesto dressing)

Gerookte zalm

€ 7,75

smashed avocado, gepocheerd ei, mosterd-dille dressing, sla

Filet americain

€ 6,50

rauwe ui, gekookt ei, sla (optioneel Martinosaus + €0,50)

Tonijnsalade

€ 6,75

huisgemaakt, rode ui, sla

Brie

€ 6,50

honing, walnoten, sla (ook warm te bestellen)

Warme Sandwiches
Shoarma of gyros

€ 6,75

knoflooksaus, sla								

Hete kip

€ 6,75

selectsaus, sla (optioneel select, paprika, spek en ui + € 2,00)

Pulled pork of pulled chicken

€ 6,75

jamballasaus, lente ui, rode ui en sla

Club Sandwiches
Vis

€ 9,75

gerookte zalm, smashed avocado, komkommer, tonijnsalade, rode ui en tomaat

Vega

€ 7,95

courgette, kruidenboter, mozzarella, tomaat, champignons en ui

Vlees

€ 8,50

kipfilet, truffelmayonaise, komkommer, bacon, tomaat en gekookt ei
De clubs worden geserveerd met frietjes en mayonaise

Burgers
Stel zelf je burger samen.
Kies je burger:
Hamburger
Kipburger
Vegaburger

€ 3,95
€ 4,25
€ 3,95

Kies je broodje:
Hamburgerbroodje
Italiaanse bol

€ 0,75
€ 1,25

Kies je topping:
brie, carpaccio,
€ 2,00
select (paprika, spek en ui)
€ 2,00
(oude) kaas, bacon, ananas
€ 1,25
gebakken ei, avocado, courgette € 0,50
tomaat, ui, champignons
€ 0,25
Kies 1 saus naar keuze

