VOOR DE MIDDAG (12u – 17u)
Onze tosti’s en broodjes worden geserveerd op plakken
rustiek wit of bruin brood
Fish&Chips
Soep

Mosterdsoep
5,50
Huisgemaakte mosterdsoep met Friese droge worst,
geserveerd met breekbrood
Soep van de Chef
5,50
Regelmatig wisselende, huisgemaakte soep, geserveerd met
breekbrood

14,50

In bierbeslag gefrituurde schelvis met Oerfriet en een
remouladesaus
Burgers (bereid op onze steenkoolgrill en geserveerd op
een brioche bun met salade en Oerfriet)

Classic Burger (100% Fries weiderund)
14,50
Tomaat, augurkenrelish, sla, gefrituurde uienringen en kaas

Tosti Traditioneel | Hawaï
5,25 | 5,50
Boeren streekham, jonge kaas en ketchup | ananas

Mexican Burger (100% Fries rundvlees)
14,50
Tomaat, guacamole, tortillachips, jalopeno, sla, gefrituurde
uienringen en kaas

Tosti Tuna Melt
Jonge kaas, tonijn, tomaat en ketchup

5,50

Burger German Style (100% Fries rundvlees) 14,50
Augurk, zuurkool, mosterd, gefrituurde uiringen en kaas

Tosti Blèèèèèh
Geitenkaas, tapenade en honing

5,50

Vegetarian Burger (pittig)
14,50
Tomaat, augurkenrelish, sla, gefrituurde uienringen en kaas

Tosti’s

Broodjes

Broodje Carpaccio
8,25
Huis gegrilde carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola,
cashewnoten-pesto, zontomaatjes en geroosterde pitten
Broodje Geitenkaas
8,25
Geitenkaas, honing, rode biet, rode ui, appel en crispy
broad beans
Broodje Tonijnsalade
7,50
Huisgemaakte tonijnsalade met zwarte olijven, ei, tomaat
en rode uit
Broodje Gezond
7,50
Boeren streekham en jonge kaas, ei, tomaat en komkommer
Broodje Kroket
6,50 | 8,75
1 of 2 Heerlijke Bourgondische kroketten met brood
Uitsmijter
8,50
3 Spiegeleieren met boeren streekham en/of jonge kaas
VOOR DE KIDS (12u – 21u)
Oerfriet met frikandel, kroket, kaassouffle
6,50
of kipnuggets, geserveerd met mayo en appelmoes
Pannenkoek naturel | met kaas
Poffertjes (12 stuks)

Mega Hotdogs (bereid op onze steenkoolgrill, geserveerd
op een hotdog bun met salade en Oerfriet)

Hotdog NY Style
12,50
Mega hotdog, zuurkool, mosterd, uiensaus en gebakken
uitjes
Hotdog Mexican Style
12,50
Mega hotdog, tomatensalsa, jalopeno, tortillachips en
uiensaus
Hotdog Amsterdam Style
12,50
Mega hotdog, tomatensalsa, gebakken uitjes, ketchup en
gesmolten kaas
Maaltijdsalades (geserveerd met breekbrood en
roomboter)

Salade Carpaccio
13,50
Huis gegrilde carpaccio, Parmezaanse kaas, rucola,
zontomaatjes, cashewnoten-pesto en geroosterde pitten
Salade Geitenkaas
13,50
Verse geitenkaas, honing, rode biet, rode ui, appel en
crispy broad beans

13,50
6,00 | 6,50 Salade Nicoise
Tonijn,
krielaardappel,
haricots
verts,
zwarte
olijven,
ei,
6,00

ansjovis, rode ui

