
Broodjes  wit/bruin  € 7,25

Gezond
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, kempische dressingg
Gerookte zalm
Dille mayonaise, krokante ui 
Geitenkaas kroket (warm) 
Gestoofde peer, honing, noten        
Rosbief
Geraspte kaas, pijnboompitten, honingmosterd dressing 
Kip pikant (warm)
Streaky bacon, ananas, chili saus

Tosti’s  wit/bruin  € 4,00
Van steenoven gebakken brood

Klassieker
Ham, kaas
Hawaï
Ham, kaas, ananas
Eitje
Ham, kaas, gebakken ei

Uitsmijter  wit/bruin

Uitsmijter klassieker   € 6,95
Ham/kaas
Uitsmijter Marktzicht   € 7,95
Ham/kaas, paprika, ui, champignons, spek

Balletje
Gehaktbal   € 3,75
met jus
Gehaktbal   € 4,00
met saus naar keuze
Boerenbal met brood   € 7,95
Paprika, ui, spek, champignons, satésaus 

Salades  voorgerecht  € 9,50  |  maaltijd  € 13,50

Rosbief
Geraspte kaas, pijnboompitten, honingmosterd dressing
Gerookte zalm
Dille mayonaise , krokante ui
Geitenkaas kroket (warm)
Stoofpeer, honing, noten  
Kip pikant (warm)
Streaky bacon, chilisaus

Soep  van de week  € 5,50
met brood en kruiden dip

Broodplank  € 7,25
Knoflook dip, tomaten tapenade, zoete olijven

Burgers  € 7,50

BBQ
IJsbergsla, tomaat, ui, kaas, bacon, ui, BBQ saus
Marktzicht 
Champignons, paprika, ui, spek, ei
Zigeuner
IJsbergsla, gebakken ei, zigeuner saus
Vega
IJsbergsla, tomatensalsa, ui, rucola, geitenkaas
Kip krokant
IJsbergsla, tomaat, bacon, cocktail saus

Hoofdgerechten  € 17,50
Geserveerd met aardappel gratin en warme groente

Kogelbiefstuk
Gebakken ui en champignons 
Haantje
Halve haan geroosterd met sweet chilisaus
Boeren schnitzel 
Gebakken spekjes, champignons, paprika, ui
Schnitzel 
Naturel/champignonsaus/zigeunersaus 
Tortellini
Gevuld met eenkhoorntjesbrood, spinazie, tomaat, ricotta 
Vis van de dag 
Ravigotte saus
Spareribs Marktzicht 
Langzaam gegaard in een licht pittige marinade  

Wildgerechten  € 21,50
Geserveerd met aardappel gratin en warme groente

Eenden ham filet
met oestersaus
Trio biefstuk van wild
Hert, zwijn en haas met rodewijn jus

Kinder menu
Bolletje € 2,60
Hagelslag, ham, kaas, chocoladepasta, pindakaas
Tosti’s kids € 2,95
Ham en kaas
Pannenkoek € 5,60
met poedersuiker en stroop
Macaroni kids € 6,60
Kaas en tomatenketchup
Kipschnitzel met friet en appelmoes € 7,50
Met een verassing uit de schatkist
Visfrietjes met friet en appelmoes € 7,50
Met een verassing uit de schatkist

Pizza’s  

Pizza Margherita   € 9,00
Tomaten saus en kaas 
Pizza Hawaï   € 9,50
Tomatensaus, kaas, ham en ananas 
Pizza Salami   € 9,50
Tomatensaus, kaas en salami 
Pizza veggie   € 11,00
Tomatensaus, kaas, rucola en geitenkaas, honing 
Pizza kip pikant   € 12,50
Tomatensaus, kaas, pikante kip, paprika en ui

Borrelgarnituur  € 5,50

Bitterballen met mosterd  (10 stuks)
Borrelmix met chilisaus  (8 stuks)
Hotwings  (8 stuks)
Mini loempia’s  (10 stuks)

Snack  € 2,00
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassouflé, braadworst, kipcorn

Patat  € 2,50
met saus naar keuze

Broodje snack  € 2,50
Kroket, frikandel, bamischijf, kaassouflé, braadworst, kipcorn

Nacho’s  € 4,00
Chips met kaas, guacamole en tomatensalsa  

Nagerechten
Chocolade browni €  6,50
Bananen ijs met chocolade saus en slagroom
Advocaatje €  6,50
Vanille-ijs, slagroom, wafel en advocaat
Wentelteefjes van suikerbrood €  6,50
Kaneel ijs en slagroom
Affogatto koffie €  6,50
Vanille ijs overgoten met espresso
Kinderijsje €  3,75
met vanille ijs, slagroom en smarties

Dranken
Pepsi Cola / pepsi cola light €  2,40
Sisi Sinas €  2,40
Cassis €  2,40
7Up €  2,40
Tonic €  2,40
Rivella €  2,40
Bitter Lemmon €  2,40
Sourcy Rood / blauw €  2,40
Ice Tea / Green ice tea €  2,40
Sinaasappelsap €  2,40
Appelsap €  2,40
Chocomelk €  2,40
Fristi €  2,40
Melk €  2,10
Karnemelk €  2,10
Ranja (gratis voor kinderen) €  1,50  

Rode wijn €  3,40
Witte wijn (droog of zoet) €  3,40
Rosé €  3,40

Koffiekaart
Koffie € 2,10
Thee € 2,10
Cappuccino € 2,40
Latte Macchiato € 3,20
Koffie verkeerd € 3,00
Luxe koffie (met koffiesiroop, slagroom en cacaopoeder) € 3,20
Irish coffee € 6,50
Café Español (met Licor 43 en slagroom)  € 6,50


