Warme gerechten
Stoofvlees, specialiteit van het huis.

€ dagprijs

Broodje hamburger ‘La Retraite’

€ 10,5

Een licht geroosterde brioche bol met een huisgemaakte
mediumplus gebakken runderhamburger, geserveerd met
cheddar, truffelaïoli, sla, tomaat, komkommer en rode ui.
Pasta pesto pollo

€ 10

Tagliatelle met huisgemaakte kiprollade in een romige
pestosaus, afgemaakt met zongedroogde tomaten en rucola.
In kruidenboter gebakken biefstukpuntjes
Op een stokbroodje

€ 12,5

Op een salade

€ 12,5

Met salade, friet en huisgemaakte truffelaïoli

€ 15

Omelet

€8

Romig gebakken en geserveerd met brood en een salade.
Uit te breiden met zalm, kip, spek of kaas. (+1,50 per supplement)
Quiche

€ dagprijs

Huisgemaakte hartige taart van bladerdeeg, gevuld naar het
seizoen. Geserveerd met een salade, stokbrood en kruidenboter.
Soep, geserveerd met stokbrood en kruidenboter.
Wisselend en huisgemaakt.

€ dagprijs

Tomatensoep geserveerd met room.

€5

Focaccia

–Huisgemaakt brood, warm geserveerd van het grillijzer–
Salami & kaas.

€5

Geitenkaas, honing en tijm.

€ 6,5

Mozarella, tomaat, pesto.

€6

Clubsandwiches van geroosterd wit brood
Huisgemaakte kiprollade, chilimayonaise, spek,
tomaat en komkommer.

€ 10,5

Gerookte zalm, mosterddille mayonaise, komkommer,
rode ui en kappertjes.

€ 11
Sandwiches

–Te bestellen op wit of bruin brood–
Carpaccio met truffelaïoli, pijnboompitten, rucola,
Grano Padano en uitgebakken spekjes.

€ 10

Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en rode ui,
geserveerd op een frisse salade.

€ 8,5

Brie uit de oven met honing en walnoten, afgemaakt met
een beetje rucola en zongedroogde tomaten.

€ 9,5

Serranoham met huigemaakte olijventapenade, aceto
balsamicostroop en zongedroogde tomaten.

€ 10

Vegetarisch of vegetarisch te verkrijgen.
Heeft u allergieën of intoleranties? Geef dit alstublieft van te voren
aan ons aan.

Gemengde salades

–Geserveerd met stokbrood en kruidenboter–
Gegratineerde geitenkaas op toast, geserveerd met honing,
uitgebakken spekjes en aceto balsamico.

€ 10

Gerookte zalm met mosterddille saus en kappertjes. € 11
Huisgemaakte kiprollade met mosterddressing,
zongedroogde tomaten en rode ui.

€ 9,5

Huisgemaakte lunch combinatie
Een soepje, een puntje quiche op een salade en een
focaccia naar keuze.

€ 12

Hartig
Stokbrood met huisgemaakte smeersels; truffelaïoli,
kruidenboter en olijventapenade.

€5

Borrelplank.

€ 10

6 Kaasstengels met chilisaus.

€5

6 Bitterballen met grove mosterd.

€5
Zoet

Appeltaart

€ 3,25

Glutenvrije chocolade brownietaart

€ 3,25

Puntje boterkoek

€ 2,5

Wisselende cheesecake

€ 3,75

Slagroom

€ 0,5

Bollen ijs, per bol

€ 1,75

Speciale gelegenheden

–Op reservering–
High tea Bestaande uit een huisgemaakt soepje, 3 soorten
finger sandwiches, een puntje quiche, bonbons en taart
inclusief thee.

€ 20

High wine 3 glazen wijn met bijpassende huisgemaakte
hapjes. De wijn-spijs combinaties passen wij naar wens
voor u aan.

€ 20
Voor de kinderen

–Tot 12 jaar–
Boterham
(Gesmolten) kaas

€3

(Gesmolten) kaas & salami

€ 3,25

(Gesmolten) brie

€ 3,5

Uit de (frituur)pan
Tomatensoep

€3

Pannenkoek

€5

Gebakken ei (op brood)

€4

Pasta met tomatensaus

€ 4,5

Frietjes met…

€6

bitterballen, kipnuggets of kaasstengels

Vegetarisch of vegetarisch te verkrijgen.
Heeft u allergieën of intoleranties? Geef dit alstublieft van te voren
aan ons aan.

Warme drank
–Ook mogelijk zonder cafeïne–
Koffie

€ 2,25

Espresso

€ 2,25

Dubbele espresso

€4

Cappuccino

€ 2,75

Latte macchiato

€3

Koffie verkeerd

€3

Flat white

€ 4,5

Espresso macchiato

€ 2,50

Warme chocomel

€ 2,5

+ Slagroom

€ 0,5

Thee

€ 2,5

Verse muntthee

€ 2,75

Frisse dranken
–Geserveerd met of zonder ijs–

Theesmaken
Citroen & gember
Verveine
Cylon
Rooibos
Groen: sencha
Groen: jasmijn
Groen: sinaasappel
Rood fruit
Vanille caramel
Earl grey

Speciale koffie
–Geserveerd met slagroom–

Cola

€ 2,75

Irish coffee

€ 6,75

Cola zero

€ 2,75

Spanish coffee

€ 5,75

Fanta

€ 2,75

Italian coffee

€ 6,75

Bitter lemon

€ 2,75

French coffee

€ 6,75

Tonic

€ 2,75

Rivella

€ 2,75

Ice tea

€ 2,75

Ice tea green

€ 2,75

Appelsap

€ 2,75

Verse jus d’orange

€3

Fristi

€ 2,5

Chocomel

€ 2,5

Plat water

€ 2,75

Bruisend water

€ 2,75

Fles plat water

€5

Fles bruisend water

€5

Bieren
–Van de tap–
Stella Artois vaasje

€3

Stella Artois fluitje

€ 2,75

–Van de fles–
Texels divers v.a.

€ 4,25

Hertog Jan 0%

€3

