Broodjes:

(keuze uit wit stokbrood of waldcor nbrood)

Koud:
Jonge boerenkaas
Boeren komijnenkaas
Brabantse zult
Old Amsterdam, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes
Broodje gezond
Parmaham met balsamicodressing
Gerookte zalm met cocktailsaus
Gerookte kipfilet, spekjes, pijnboompitjes en knoflookdressing
Carpaccio (blonde d’aquitaine) met truffelmayonaise, Old
Amsterdam en pijnboompitjes
Warm:
Boerenbrie met noten en appel- balsamico dressing
2 Kwekkeboom kroketten met grove mosterd
Uitsmijter ‘Tante Toos’ Ham-Kaas en 3 eieren
Cheeseburger met gebakken eitje (waldcornbrood)
Hete Kiep (gebakken kippendijen met taugé en uitgebakken uitjes)

Brood anders:
Mandje stokbrood met kruidenboter
Ambachtelijk worstenbroodje
Tosti ham-kaas
Tosti ham-kaas-ananas
Waldcorntosti ham-kaas
Waldcorntosti ham-kaas-ananas
Clubsandwich met gerookte kipfilet
Clubsandwich met gerookte zalm
Clubsandwich carpaccio
12-uurtje Deluxe
Klein soepje vooraf, Kwekkeboom kroket, gerookte zalm,
ham, kaas, wit en bruin brood

€ 3,60
€ 3,80
€ 3,80
€ 5,50
€ 6,20
€ 6,60
€ 7,20
€ 7,00
€ 8,40
€ 6,80
€ 7,40
€ 6,80
€ 7,50
€ 7,40
€ 3,80
€ 3,00
€ 3,60
€ 3,80
€ 4,10
€ 4,30
€ 7,30
€ 7,60
€ 7,90
€ 12,00

Kleine gerechten:
Pittige Gamba’s
In knoflook gebakken gamba’s met Spaanse peper,
piri-piri en knoflook
Gerookte kermispaling
Huisgerookte rivierpaling op toast, geserveerd
met parmaham en meloen
Reggie’s saté
Gebakken saté van kippendijen, geserveerd met
satésaus, atjar en taugé

€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50

Salades:
Geitenbreiers-salade
€ 10,80
Gemengde salade met nootjes, uitgebakken spekjes,
croutons, zongedroogde tomaatjes en balsamico-dressing
Salade gerookte kipfilet
€ 11,20
Diverse slasoorten met notenmix, gerookte kipfilet,
uitgebakken spekjes, croutons en een dressing van gepofte knoflook
Vissalade De Blauwe Sluis
€ 12,50
Gemengde salade met garnaaltjes, gerookte zalm en onze huisgerookte paling
Soepen
Verse tomatensoep met gehaktballetjes
Soep van de week

€ 5,50
€ 5,90

* Soepen, salades en kleine gerechten worden geserveerd met Erkeland’s Waldcorn brood

High Tea op d’n Dijk
High Tea in een unieke gelegenheid om overdag gezellig bij te kletsen met familie, vrienden en kennissen. High tea onthaast en zorgt voor een relaxte sfeer, daarom adviseren wij
ruim de tijd te nemen hiervoor; binnenloop tussen 12.00 en 14.00 uur (minimaal 2 personen).
* Voor onze High Tea is reserveren van minimaal één dag van tevoren noodzakelijk.

High Tea
€ 18,50
Onbeperkt thee naar keuze en een glaasje verse jus d’orange.
Wij serveren voor onze high tea warme kaasbroodjes en zoete bladerdeeghapjes.
Daarnaast scones met clotted cream en diverse confitures. Uiteraard mogen ook
de clubsandwiches niet ontbreken. Na de high tea serveren wij een verse
fruitsalade van seizoens-fruit en bonbons
Brabantse gezellige Koffietafel
€ 18,80
Een bourgondische Brabantse koffietafel met alle hierbij behorende aspecten;
Onbeperkt koffie en thee en een glaasje brandenwijn met suiker.
Diverse broodsoorten van bakkerij Erkeland, diverse vleeswaren en kaassoorten,
zoet beleg, een ambachtelijk worstenbroodje, roggebrood met zult en een klein
kopje verse soep
Bovenstaande brunches zijn bij uitstek de goede gelegenheid voor (grote) partijen, zakelijke
gelegenheden en familie-uitjes. Vraag naar de mogelijkheden bij onze bedrijfsleiding.

