IJgenweis Appelscha
Van 10:00 tot 17:00 uur
De keuken sluit een half uur voor
sluitingstijd

WARME GERECHTEN

KOUDE GERECHTEN
Wrap met kip
Roomkaas, fijngesneden ijsbergsla, tomaat
en gerookte kip.
Huisgemaakte tonijnsalade op brood
met brander mayo, augurk, paprika en sla.
Desem bol donker met gegrilde geitenkaas
Knapperig broodje met geitenbrie uit de
streek, sla en mango chutney en olijven.
Salade carpaccio
Dungesneden runderlende met rucola sla,
pijnboompitjes, kaasvlokken en balsamico
dressing.

Kroketten met brood
Kroketten van ouderwets draadjesvlees op
biologisch desem brood met mosterd.

7,75

7,50

6,75

Kroketten met rucola & kaas
Kroketten van rucola en kaas uit Oosterwolde,
op biologisch desem brood met mosterd.

6,25

7,75

Groenten quiche
Deze quiche is een heerlijke hartige taart
gevuld met groenten uit de regio.
Focaccia pulled chicken
Focaccia met kip en BBQ saus, rucola sla en
zuur.

7,25

Omelet naar keuze
• Kaas
• Ham
• Spek
Wordt geserveerd op biologisch desem brood
en garnituur.

7,50

Soep van de dag
Huisgemaakt en geserveerd met brood en
boter.

5,25

6,00

6,75

KLEINE WARME SNACKS
Saucijzen Broodje
Kip Frikandel Broodje
Kaas Broodje

2,95
2,95
2,95

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Tosti ham & kaas

3,75

Poffertjes met poedersuiker en boter
(ook in glutenvrije variant verkrijgbaar)

4,50

LEKKER BIJ DE BORREL

Portie friet

2,75

Draadjesvlees bitterballen (6)

6,25

Diverse saus

0,50

Gemengd bittergarnituur (6)

4,50

Vegetarische loempia’s

4,50

Heeft u speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met een allergie, geef het door aan ons team dan kijken wij
samen naar de mogelijkheden.
Wij gaan zorgvuldig om met uw voedselallergie,
helaas is kruisbesmetting in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

DRANKEN

WARME DRANKEN
Koffie, espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato

2,30
3,30
2,50
2,50
2,75

Melk en karnemelk

2,30

Diverse soorten frisdrank

2,50

Appelsap, Fristi, Chocomelk

2,75

Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

2,50
2,75
2,75

Bier per flesje
Speciaal bier per flesje

2,75
3,25

Warme chocolade
Warme chocolade en slagroom

2,50
3,00

Wijn per glas
Wit, rosé en rood

3,25

Verse jus d’orange

3,25

GEBAK & ZOETIGHEDEN
Appelgebak

3,95

Dagelijks wisselend gebak

3,75

Carrot cake (Glutenvrij)

4,25

Brownie

2,75

Slagroom

0,70

• Zie onze vriezer in de zaak
voor diverse soorten handijs .

