
Kijk ook op ons bord
voor onze specialiteit 

van de dag!

... lunches kun je tot 17.00 uur bestellen!
Vraag ook naar de vegetarische opties!

Erwtensoep | 7,95
Met roggenbrood en katenspek

Broodje hotdog de luxe | 6,95
Zacht broodje met rookworst, zuurkool,  
krokante uitjes en saus

 En verder ...
Bourgondische kroketten 
met brood en mosterd 
1 kroket | 6,95  2 kroketten | 8,95

Garnalenkroketten 
met toast, boter en citroenmayonaise 
1 kroket | 7,50   2 kroketten | 12,95

Croque Madame | 8,25 
belegd met ham, kaas en 2 spiegeleitjes

Tosti old school | 5,50 
met boerenham, kaas, chips en chilisaus

Uitsmijter, 1 topping | 8,50
3 Scharreleieren met een keuze uit diverse 
toppings: ham, kaas, spek óf kies voor vega  
met gemarineerde champignons en rucola 

Met 2 toppings | 9,00  met 3 toppings | 9,50

BREUNINKHOFSE SALADE|9,50
 

Sla, rode witlof, hazelnoten, rode ui, croutons, 
Parmezaanse kaas en Caesar dressing

MET TOPPING | 15,95
 

Kies uit: gebakken scampi’s (6 stuks)  
óf rundercarpaccio óf kip piri piri

   
Versgebakken, Italiaans wit óf meergranen broodje

Breuninkhof’s 12 uurtje | 12,95
Een broodje carpaccio, wrap met Kloosterkaas 
en chutney, mini worstenbroodje, kleine frisse  
salade en een kopje soep van de week

Ook vega mogelijk

Clubsandwich | 11,95
Avocado, spek, kipfilet, tomaat, sla,  
gekookt ei en Breuninkhofse saus

Ook vega mogelijk

Carpaccio | 10,50 
Truffelmayonaise + 1,00

Met pijnboompitjes, oude kaas, spekjes, bacilicum-
mayonaise, rucola en Harry’s dressing
 
Tonijnsalade | 9,50
Huisgemaakt met geroosterde paprika,  
rode ui en rucola

Kip piri piri | 9,50
Warm, met zoetzure komkommer, rucola en 
knoflookmayonaise

Bos paddestoelen | 9,50
Geroosterde champignons, knoflook, ricotta,  
rucola, tijm en (citroen) rasp

Zie de achterkant!
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Bourgondische bitterballen | 9,00

KaasTengels® | 8,00

Gehaktballetjes met  
spicy saus | 8,50

Mini frikandellen | 6,00

Vlammetjes mix (masala, saté, 
spicy) met sweet chilisaus | 9,00

Nacho’s uit de oven 
met cheddar kaas, jalapeños, 
guacamole, limoen hangop,  
lente-ui en salsa  |  10,50
 
Borrelmaatjes
Een mix van mini frituurhapjes  
met rund- en kalfskroket, 
kaassouflé, bamihapje oriëntal, 
crispy chicken en frikandel 

8 stuks | 9,50   16 stuks | 19,00

Hot wings met ranch dressing
6 stuks | 8,50

Verschillende Empanadas  
met salsa   6 stuks  | 9,00 

Kip Tempura 
met Hoisinsaus  6 stuks | 8,50

Vraag ook naar de vegetarische opties!
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Hapjes hierboven worden per 8 stuks 
geserveerd, tenzij anders aangegeven. 
Wil je 12 stuks? Dan betaal je 4,00 extra.

 

Dikke frites met knoflook 
en rozemarijn | 3,50

Frietjes met truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas | 3,50

Zoete aardappelfrietjes | 3,50

Brood met olijfolie van Samos 
en huisgemaakte tapenade | 4,95

Irish, Jameson whiskey
Italian, Amaretto likeur
French, Grand Marnier likeur
Spanish, Tia Maria likeur
Dutch, Ketel 1 jenever

IETS LEKKERS ERBIJ?
Appeltaart | 3,50

 
Appeltaart  

met slagroom | 3,75 

Worstenbroodje | 3,60

THEE
• Thee,  

diverse soorten | 2,50 

• Verse muntthee  
met honing | 3,60

KOFFIE
• Koffie  |  2,50
• Cappuccino  |  2,70
• Espresso  |  2,50
• Dubbele espresso  |  3,70
• Koffie verkeerd  |  2,70
• Latte Macchiato  |  3,00
• Flat white  |  3,70

Al onze koffie is ook cafeïnevrij te bestellen.

(CHOCOLADE) 
MELK
• Melk | 2,65

• Koude chocolademelk | 2,60
• Warme chocolademelk | 3,25
 met slagroom | 3,60
 met rum  |  4,75
• Fristi | 2,60

Of vraag naar onze 


