
Eieren 
Uitsmijter ham kaas
Uitsmijter spek kaas
Boerenomelet met champignon paprika Ui ham 
italiaanse omelet  met champignon salami tomaat kaas

WereldseTosti’s wit of bruin
hollands    ham kaas    4.
hawaiïi       ham kaas ananas   4.5
Frans        Brie tomaat pesto   5.5
italiaans      salami chorizo Ui kaas pesto 5.5
portUgees   hUisgemaakte tonijnsalade  5.5
noors      zalm krUidenkaas   6.5

kies uit: wit/bruin oerbrood, waldcorn of Italiaanse bol

Brie honing pijnBoompitten
geitenkaas honing pijnBoompitten
2 oUd-hollandse kroketten

caprese       mozarella pesto tomaat 
hawaiaans      ham kaas ananas tomaat
grand italia      ham mozarella pesto tomaat
méediterraans      chorizo salami mozzarella 
        hUisgemaakte tapenade tomaat
Frans       kip Brie pesto tomaat 
shoarma      pittig vlees Ui knoFlooksaUs  
pikante kip       kip chilisaUs 

deémarage
warm vlees met pindasaUs geBakken Ui champignon

6.5
7.5
7.

6.
6.5
6.5
7.5 
 
8.
9.
8.

7.5

ossenworst met rode Ui 
ei tomaat Brie   
gezond 
tonijnsalade (hUisgemaakt)

toscane royal     ham roomkaas ananas   
pain Bagnat     krUidenBoter kip tonijn  
      kappertjes tomaat  
carpaccio      parmezaanse kaas trUFFelmayo  
      pesto pijnBoompitten
zalm      roomkaas Bieslook

4.75
4.75
5.
6.

6.75
7.
 
8.

8.

Lunch

Twee plakken oerbrood 
met drie eieren

Kinderhap  
kinderpannenkoek met stroop en sUiker     5.
Frites met Frikandel/kroket/kipnUggets         5.25

met mayo en appelmoes

Salades goed gevuld met geroosterd brood
tonijn
kip
gerookte zalm
pikante kip met chilisaUs
geitenkaas

8.5
8.5
9.75
9.75
8.75

7.75
7.75
8.5
9.

Pannenkoeken
natUrel          6.5
spek          7.5
appel kaneel         7.5

cheeseBUrger
hamBUrger speciaal met geBakken Ui mayo cUrry
hamBUrger hawaii met ananas kaas  

ossenworst BUrger 

7.
7.5
7.5

7.5

   met frites +1.5BURGERS  
PUUR RUNDVLEES

BRASSERIE
Dichtbij

GEOPEND VAN 11:00 - 21:00
KEUKEN TOT 20:00

zalm       roomkaas Bieslook 
spicy chicken      pikante kip champignon paprika 
       Ui in ketjap-sesamsaUs
carpaccio      parmezaanse kaas trUFFelmayo  
       pesto pijnBoompitten

8.5
9.5

8.5

wraps

Broodjes

WARM

dichtBij sandwich
met geBakken spek kaas kipFilet 

tomaat komkommer ei aUgUrk wortel rode Ui
op witte oF BrUine sneetjes Brood

8.

maaltijd



Diner
trio 

Brood met hUisgemaakte 
krUidenBoter tapenade en aioli

Brood met hUisgemaakte krUidenBoter
pomodorisoep

Uiensoep

Vlees
 
dUBBele cheeseBUrger PUUR RUNDVLEES

dUBBele hamBUrger speciaal PUUR RUNDVLEES

              
kipsatée met satéesaUs                 
shoarma met Ui en knoFlooksaUs        
gyros met Ui en knoFlooksaUs      

spareriBs (zoet/pittig) met knoFlooksaUs

kogelBieFstUk met champignonsaUs/pepersaUs
kogelBieFstUk met geBakken paprika Ui champignon §
kalFsriBeye met champignonsaUs/pepersaUs 

schnitzel met champignonsaUs
schnitzel met Brie   
edammer schnitzel met ham champignons en kaas
varkenshaasmedaillons met champigonsaUs/pepersaUs

met frites en sla

Vis

vegetarisch

kinderijsje met slagroom 
 
dame Blanche  vanille ijs met slagroom warme   
  chocoladesaUs en nootjes
amarene royal amarene-yoghUrtijs met 
  slagroom en nootjes 
coUpe dichtBij vanille ijs met advocaat     
  chocoladesaUs en slagroom

Huisgemaakte 
cheesecake met BastogneBodem  
chocomoUsse  rode vrUchtencoUlis en slagroom

Hoofdgerechten

pikante groentewrap met mozzarella
portoBello met geitenkaas en pestopasta 

kaBeljaUwhaasje met tomaten-pestosaUs/mosterdsaUs
zalmFilet met dillesaUs 

12.75
14.5

10.5
10.5

7.
7.5

7.5
7.5

Voorgerechten

Desserts Coffees
met siroop
heavenly hazel    hazelnoot melk slagroom
cinnamon sUnset   kaneel slagroom
caramelli    caramel melk slagroom

4.25
4.25
4.25

3.

5.5

6.5

6.5
 

6.5
6.

12.
12.

11.
11.
11.

14.

14.5
15.5
15.5

11.
12.
13.
14.

7.

4.
6.
5.5

zalm op toast met krUidenkaas
carpaccio met pesto trUFFelmayo parmezaanse kaas 

en pijnBoompitten 

geitenkaassalade
gerookte zalm salade

of met gebakken  
Rozemarijn aardappeltjes +1.5

Weekmenu
9.5

heeFt U een allergie? vraag ons om advies.

zie het zwarte Bord aan de mUUr

KEUKEN TOT 20:00

BRASSERIE
Dichtbij

GEOPEND VAN 11:00 - 21:00

met likeUr
whiskey 
grand marnier/tia maria/Beénedictine
jamaica rUm & grand marnier  
cool cappUccino
met caramel

5.25
5.75
6.  
4.
4.5

sauzen vanaf 0.5


