
 

*Ontbijt – Lunch - Diner*                                                                                                       
10:00 – 16:30 uur

 

Luxe broodjes                                                                                                                     
(wit of bruin boerenbrood)                                                                          

€ 10,00 

Carpaccio                                                                                                                                 

met pesto, pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas en sla 

Pittige kip                                                                                                                                  

met ui, tomaat, cocktailsaus en sla 

Filet Americain                                              

met ui, ei, tomaat, sla, kappertjes en 

mayonaise 

Gerookte Zalm                                   

met ui, bieslook, crème fraîche en 

sla 

Huisgemaakte tonijnsalade                                                                                                

met ui, tomaat, ei en sla 

Geitenkaas uit de oven (V)                                                                                                

met honing, appel, tomaat en sla 

Caprese (V)                                                                                                      

mozzarella, tomaat en pesto uit de 

oven 

 

 

Lunch Specials 

Uiensoep € 6,75                            

Gegratineerd met oude 

Reypenaerkaas 

12 Uurtje € 10,00                                                 

3 boterhammen met                           

kaas, ham en een kroket                                 

met een glas melk of karnemelk 

Garnalenkroketjes € 9,75                                                                                                                       

van Holtkamp,                                  

met toast en wasabi-mayonaise 

Oude kaaskroketjes (V) € 9,75                                                                                                                             

van Holtkamp,                                           

met toast en truffel-mayonaise     

                                                                                                                                                      

Salades                                                          
€ 11,00 

Salade pittige kip                                                                                                                                        

met ui, tomaat, ei en cocktailsaus 

Salade warme geitenkaas                    

met honing, appel, gebakken spekjes 

en walnoten            

 

 

 

https://overveen.klein-centraal.nl/


Uitsmijters & Omeletten                 
Vanaf € 6,50 

Zelf samen te stellen                       

Keuze uit; 

Kaas – Ham – Spek – Tomaat 

 

Tosti’s                                             
Vanaf € 4,00 

Zelf samen te stellen                            

Keuze uit;                                                 

Kaas – Ham – Salami –                             

Ui – Tomaat – Ananas 

 

Speciale tosti’s                                                                                                                  
€ 6,50 

Tosti Italia                                                                                                                                           

met kaas, ham, salami, tomaat, ui 

en pesto 

Tosti France (V)                                                                                                                                                           

met geitenkaas, honing, appel en 

pijnboompitjes 

Tosti Klein Centraal                                                                                                                       

met kaas, pittige kip en ui 

Croque Madame                                                                                                            

met kaas, ham en een spiegeleitje 

Lunch Snacks 

2 kroketten op brood € 7,50 

Huisgemaakte bal gehakt                            

in de jus, met brood € 8,00 

Broodje hamburger € 8,50 

Broodje warme rookworst € 5,00 

                                                     

Warme gerechten 

Saté van de haas € 15,50                                              

met aardappelsalade en atjar 

Hamburger Deluxe € 13,50                                            

Op een luxe bol, met spek, kaas, ui, 

sla en cocktailsaus 

Vegetarische burger (V) € 13,50                                  

Groenteburger op een luxe bol                                         

met oude Reypenaerkaas, sla en 

gember-chili mayonaise 

Biefstuk € 15,50                                   

met jus en brood 

Kaasfondue (V) € 15,50                                       

met groenten en brood 

Fish & Chips € 15,50                                                                           

Kibbeling, frietjes en remouladesaus                                                                

 

Kindermenu  

(tot 12 jaar) 

€ 9,00                                                         

Keuze uit; 

Kroket, Frikandelletjes, Kipnuggets 

of Kaassoufflétjes                                               

met frietjes, salade en appelmoes 

 

Extra te bestellen: 

Portie friet € 3,00 

 


