Uitsmijter ham/kaas en 3 scharreleitjes € 7,25

Stokbrood met kruidenboter& aioli
Huis gemarineerde olijven 		
Pomodorisoep met gehaktballetjes,
rucola & room 				
Wisselende dagsoep 			

€ 4,50
€3,50
€ 4,95
€ 5,50

Uitsmijter Serranoham 		
€ 8,95
4 scharreleitjes, tomaat en spaanse ui.
gegratineerd met jong belegen kaas.

Rundvleeskroketten 			
Kaaskroketten Oud-Brugge 		
Garnalenkroketten 			

€ 6,75
€ 7,50
€ 8,75

Bourgondisch beenhammetje
in een saus van het seizoen
met gemengde salade en frites

Friet i.p.v. brood 		

+€ 1,50

Tosti ham/ kaas 			
€ 4,50
met gemengde salade en tomatenketchup.
Tosti ham/kaas/ananas 		
€ 4,75
met gemengde salade en tomatenketchup.
Gerookte makreel 			
€ 7,50
Stokbroodje grookte makreel met
kruidenrub en lente ui. warm geserveerd.
Smoske Offcourse 			
Bels broodje gezond.

€ 7,-

€ 12,95

Wrap carpaccio 			
€ 9,90
dun gesneden ossenhaas, pesto,
geroosterde pittenmix en pecorino romano
Fish & chips 				
met remouladesaus

€ 8,-

Lady Burger 				
€ 8,50
130 gram Angus Beef, ui, tomaat, sla,
kaas, augurk, nacho’s, tomatenketchup
met puntzak friet en mayonaise
+ € 3,25
Offcourse Burger 			
€ 11,50
260 gram Angus Beef, ui, tomaat,sla,
kaas, nacho’s, tomatenketchup
met puntzak friet en mayonaise
+ € 3,25

Sandwich Noorse gerookte zalm
€ 9,50
met kappertjes, ei, rode ui, komkommer en sla.
Jambon Serrano 			
€ 8,50
stokbroodje Serranoham met sud n sol tomaatjes,
olijven, crême van balsamico & pecorino romano
Gratin 					
€ 7,stokbroodje uit de oven met ham, tomaat,
spaanse ui en jong belegen kaas.
Abdijham en Geitenkaas 		
€ 9,50
stokbroodje met dikke plakken Abdijham,
Geitenkaas van de Bettinehoeve
warm geserveerd met walnoten & honing.

Salade noorse gerookte zalm 		
Salade Bettine geitenkaas 		

€ 11,95
€ 11,95

Geserveerd met brood en boter.

Vanille ijs met slagroom 		
Coupe Boerenjongens 		
Dame Blanche
		
Kinderijsje
			

€ 4,25
€ 5,€ 5,€ 3,-

