‘T ONTBIJTJE (tot 11:00 uur)		
- croissantje
- 2 boterhammen
- gekookt eitje
- koffie of thee

- jam
- ham en kaas
- verse jus d’orange of melk

KLEIN CENTRAAL
€10,00

LUNCHSPECIALS

Luxe Baguette, keuze uit: wit of bruin
Caprese uit de oven
Buffelmozzarella, tomaat, kappertjes en pesto

‘T 12-UURTJE (3 boterhammen)		

€8,00
1 boterham met een van Dobben kroket
2 boterhammen naar keuze met kaas, ham, salami of leverworst
Daarbij een glas melk, karnemelk of koffie

met keuze uit witte vloerkadet, bruine meergranenbol
of pistolet (wit of bruin)		+€1,00
Studiebol
		€5,50
(sla, kaas, salami, tomaat, komkommer, ketchup en mayonaise)
Jonge kaas			 €3,50
Oude Reypenaerkaas		€4,50
Gebakken of gekookt ei 		€3,50
Leverworst			 €3,50
Salami			€3,20
Filet américain			
€5,50
Ossenworst met uitjes		€4,50
Ham			€3,50
Rosbief 			 €4,50
Brie			€5,50
Gezond 			 €5,50
(sla, kaas, tomaat, ei, ananas en komkommer)
Huisgemaakte tonijnsalade		€5,50

Broodje kroket (van Dobben)		
Broodje warme rookworst		
Hamburger met sla, ui en tomaat		
Baconburger met sla, ui en tomaat		
Cheeseburger met sla, ui en tomaat		
Hamburger speciaal 			
met spiegelei, kaas, sla, ui en tomaat
2 Boterhammen met 2 kroketten (van Dobben)

Gerookte schotse zalm met bieslook crème fraîche, sla en ui
Pittige kip met sla, ui, tomaat en cocktailsaus
Carpaccio met truffeldressing, oude Reypenaer kaas,
sla, tomaat en pijnboompitjes
Geitenkaas met sla, tomaat, appel en honing

BELEGDE BROODJES

SNACKS

€9,00

€3,75
€4,00
€6,00
€6,50
€6,50
€6,75
€6,00

Filet Américain met ui, ei, tomaat, kappertjes en mayonaise
Oude Reypenaer kaas met tomaat uit de oven
Huisgemaakte tonijnsalade met sla, tomaat, ui en ei
Warme beenham met sla, tomaat en honing-mosterdsaus
Vitello Tonnato
Dungesneden kalfsmuis met sla, tomaat, ui en tonijnmayonaise
Rosbief special met geraspte oude kaas, pesto en pijnboompitjes
Hollandse garnalen met ijsbergsla en cocktailsaus

SALADES

Salade pittige kip
met ei, tomaat en cocktailsaus
Salade warme geitenkaas
met honing, gebakken spekjes, walnoten en appel
Salade Niçoise
met tonijn, ansjovis en ei

€9,50

‘KLEIN CENTRAAL’ SPECIALS

Garnalenkroketjes van Holtkamp
3 stuks, met wasabimayonaise en toast
Pasteitje met kalfsragout
Champignons op toast
Huisgemaakte gehaktbal met brood
Kipsaté met friet of brood

€9,75
€5,50
€5,50
€6,00
€9,00

DRANKEN

Thee diverse smaken
Verse munt thee
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd
Cappuccino
Koffie met slagroom
Latte Macchiato
Espresso Macchiato
Décafé
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
met Strohrum

SPECIALE KOFFIE’S
BIJ DE KOFFIE

Appelgebak
Appelgebak met slagroom

WIJNEN

€2,00
€2,50
€2,00
€2,00
€3,00
€2,30
€2,30
€2,50
€3,00
€2,20
€2,00
€2,50
€3,00
+€2,00
€6,50

€3,00
€3,50

Coco Cola, Cola light
Cassis, 7-up, Fanta
Tonic, Bitter lemon
Rivella
Sourcy rood of blauw
Chocomel, Fristi
Ice tea, Ice tea green
Tomatensap, Appelsap
Ranja met een rietje
Melk, Karnemelk
Verse jus d’orange
Grote verse jus d’orange

€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€2,20
€1,75
€2,00
€3,00
€3,50

BIEREN OP TAP

Brand bier, fluitje of vaasje (zie de bierkaart voor speciale bieren)

SOEP VAN DE DAG

UITSMIJTERS
Naturel
Kaas
Ham
Spek
Spek kaas
Ham kaas
Tomaat kaas
Rosbief

€5,50

€5,50
€6,50
€6,50
€6,50
€7,00
€7,00
€7,00
€8,00

OMELETTEN
Naturel
Kaas
Ham kaas
Boerenomelet

SCRAMBLED EGGS
Naturel
Spek
Zalm
Kaas tomaat

vraagt u naar de wijnkaart

FRISDRANKEN

KLEIN CENTRAAL

€6,00
€7,00
€7,50
€8,50
met baquette wit of bruin

TOSTI’S

Kaas
Kaas ham
Kaas salami
Kaas tomaat
Kaas ananas
Kaas gember
Kaas, ham en ananas
Kaas, salami en tomaat

TOSTI SPECIAL

Italia met kaas, ham, salami, tomaat en ui
France met brie, honing en pijnboompitjes
Klein Centraal met kaas, pittige kip en ui
Croque Madame met kaas, ham en een spiegeleitje
Geitenkaas met honing, appel en pijnboompitjes

€ 5,50
€6,50
€7,50
€7,50

€3,20
€3,50
€3,50
€3.50
€3.50
€4,00
€4,00
€4,00

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

