Menu Lunchroom De Keyser
Soepen & Brood

Panini’s

Warme gerechten

Soep van de dag Vraag onze bediening naar de dag soep
Geserveerd met brood
				€ 3,50

Panini ham en/of kaas 					

€ 4,25

Seizoenssoep - Pompoensoep

Panini Hawaï 						€ 4,75

Lekker krokant, geserveerd met ketchup

met ham en/of kaas en ananas, geserveerd met ketchup

Heerlijke verse soep geserveerd met geroosterde pittenmix
Kleine kom met brood 					€ 3,50
Grote kom met brood en boter
			€ 5,75
Mandje brood met huisgemaakte kruidenboter
€ 2,95
Mandje brood met zongedroogde tomaten tapenade € 3,50

Boeren panini						€ 5,25
met oude kaas, spek, ui, paprika, champignons en tomaat

Panini Paris

					€ 6,50

We hebben ons bekende ‘broodje Paris’ omgetoverd in een
heerlijke Panini.
Gesmolten brie met rode ui, tomaat, pijnboompitjes en honing

Brizapini 							€ 7,50
Heerlijke panini met zalm, brie, pesto en noten

2 ‘Bourgondische’ kroketten met friet 		

€ 5,95

2 ‘Bourgondische’ kroketten met brood 		

€ 5,75

Huis gemarineerde kipsaté met friet

€ 7,50

Huis gemarineerde kipsaté met brood

€ 7,25

2 bourgondische kroketten geserveerd met lekkere dikke frieten
met mosterd en mayonaise natuurlijk!
2 bourgondische kroketten geserveerd met 2 sneeën brood
met boter en mosterd

Heerlijke huis gemarineerde kipsaté met gefrituurde uitjes en
een beetje kokos. Geserveerd met een portie dikke frieten met
mayonaise en natuurlijk mag de atjar niet ontbreken.

Heerlijke huis gemarineerde kipsaté met gefrituurde uitjes en een
beetje kokos. Geserveerd met 2 sneeën brood met boter en atjar.

U heeft keuze uit wit of bruin brood.

Specialiteiten

Portie friet 							€ 2,75

Lekkere trek? Een portie dikke frieten met mayonaise

Specialiteit De Keyser 2.0 			€ 6,25
Onze specialiteit mag natuurlijk niet van onze kaart verdwijnen…
Maar we hebben hem wel een twist gegeven!
Een vers afgebakken focaccia met tomaten tapenade, roomkaas,
cherry tomaatjes, rode ui, olijfjes en verse basilicum.

12 uurtje 							€ 6,95
Een goed gevuld bord met huzarensalade, een enkele uitsmijter
met ham en/of kaas en een broodje met een echte
Bourgondische kroket met mosterd.

Belegde broodjes
Al onze broodjes worden standaard geserveerd met een lekker verse garnering

Broodje Jonge kaas 					€ 3,00
Oer Hollands… met sla en komkommer

Broodje Oude kaas 					
met pesto, rucola en zongedroogde tomaat

€ 4,60

Broodje Roomkaas 					€ 4,00

Hartige Herfst taart					€ 6,95
Huisgemaakte hartige taart met broccoli, paprika, ham, blauwe
kaas,en cashewnoten. Daarbij serveren we een gemengde salade.

Clubsandwich Herfst 				

€ 7,25

Clubsandwich met lauwwarme beenham met
honing-mosterddressing enopgebakken bospaddenstoelen met
oude kaas gegarneerd met gemengdesla en cherrytomaatjes.

U heeft keuze uit wit of bruin brood.

frisse roomkaas met cherrytomaatjes en bieslook

Salades
Salade Nicoise 						€ 9,75

Frisse gemengde salade met tonijn, gegrilde paprika, komkommer,
tomaat, haricots verts, rode ui, olijven, ansjovis en een zacht gekookt
ei. Overgoten met een knoflookdressing.

ega salade 						€ 8,75

Heerlijke salade met brie puntjes, paprika, rode ui, komkommer,
tomaat en geroosterde noten. Dit alles met een pestodressing.

Herfst salade						€ 9,95

Gemengde salade met Gorgonzola, spekjes, stoofpeertjes,
komkommer, cherrytomaatjes, noten en gekonfijte rode ui.
Dit alles samengebracht met een balsamicodressing.

Broodje Ham 						€ 3,25
een plak slagersachterham met sla en komkommer

Bij al onze salades serveren wij
vers afgebakken brood met boter

Broodje Ham-Kaas 					€ 3,35
lastig kiezen? Neem ze allebei…

Broodje Brie 						€ 4,75
romige brie met sla notenmelange en honing

Broodje Filet American 					

€ 4,50

met uitjes, augurk en kappertjes en pittige tomatenketchup

Broodje Serranoham 					€ 4,50
met tomaten tapenade, rucola en frisse sinaasappel

Broodje Gezond 						€ 4,95
met ham en/of kaas, tomaat, komkommer, ei

Broodje Gerookte zalm 					

€ 5,75

met roomkaas, komkommer, kappertjes en een mosterd-dille
dressing

Broodje huisgemaakte eiersalade 			
Kakelvers… met een vleugje kerrie

Broodje huisgemaakte tonijnsalade 			
lekker fris met augurk

€ 3,50
€ 3,60

Bij alle broodjes heeft u de keuze uit:

een witte of bruine krokante Pain d’Antan of een
witte of bruine zachte bakkersbol.
Pain d’Antan is een licht desem brood, handgevormd en in een
steenoven gebakken. Dit broodje heeft een licht krokante bite.

Openingstijden

Dinsdag t/m donderdag:
Vrijdag:			
Zaterdag:			
Zondag en maandag:

10.00 tot 16.00 uur
14.30 tot 16.00 uur
10.00 tot 16.00 uur
Gesloten

Eiergerechten
Uitsmijter ham en/of kaas 				

€ 6,25

Bospaddenstoelen omelet			

€ 7,75

Dubbele uitsmijter op 2 sneeën brood.
Goed doorbakken? Geen probleem! Geef het even aan bij de bediening.

Een heerlijke herfst omelet met gebakken bospaddenstoelen, ui,
Serranoham, tijm en voor de finishing touch een beetje truffelolie.
Geserveerd op 2 sneeën brood met boter.

Boeren omelet 						€ 6,75
Voorheen onze omelet De Keyser...
Een goed gevulde omelet met spek, ui, paprika champignons en
tomaat.
Geserveerd op 2 sneeën brood met boter.

U heeft keuze uit wit of bruin brood.

Wij geven (mogelijk)
vegetarische gerechten aangeven met
Wij proberen rekening te houden met dieet/allergie
wensen. Geef deze aan bij de bediening.

