Classics
Kindertosti kaas
Kindertosti ham-kaas
Tosti Kaas
Tosti Ham-kaas
TOSTI Hawai

Geroosterd wit of bruin casinobrood met kaas
Geroosterd wit of bruin casinobrood met ham en kaas
Tosti rijkelijk belegd met kaas
Tosti met ham en kaas
Tosti met ham, kaas en ananas

3,00
3,50
4,25
4,50
4,75

U kunt kiezen uit dikke sneden bostel- (wit) of bruin brood. Alle tosti's worden geserveerd met tostisaus.

Specials
TOSTI BJ
TOSTI SALAMI
TOSTI geitenkaas
TOSTI caprese
TOSTI gehakt
TOSTI BRIE
TOSTI tuna melt
TOSTI kip pesto
tosti CLUB
tosti CARPACCIO
tosti van de maand

Tosti met katenspek, kaas, rucola en olijven
Tosti met salami, kaas, tomaat en rucola
Tosti met verse geitenkaas, rucola, walnoten en honing
Tosti met mozarella, tomaat, rucola, pijnboompitjes en pesto
Tosti met gekruid gehakt, kaas en rucola
Tosti met brie, bacon, tomaat, rucola, walnoten en honing
Tosti met kaas, tonijn, ui, rucola en olijven
Tosti met gerookte kip, mozarella, tomaat, rucola, pijnboompitjes en pesto
Tosti met gerookte kip, kaas, bacon, tomaat, rucola, ui en ei
Tosti met carpaccio, kaas, grana padano, rucola, pijnboompitjes en truffelmayonaise
Elke maand weer anders, maar altijd om te smullen!

5,50
5,50
6,50
6,25
5,75
5,75
6,75
6,75
7,50
8,50
maandprijs

Alle specials worden geserveerd met zoetzure komkommer & aardappelchips.

Salades
Salade CAESAR
Salade Carpaccio
SALADE geitenkaas*

Salade met gerookte kipfilet, bacon, ei, grana padano, pijnboompitjes, croutons en Caesar dressing
Salade met carpaccio, grana padano, pijnboompitjes, croutons en truffelmayonaise
Salade met geitenkaas, bacon, rode ui, walnoten, croutons en honing

9,75
9,75
9,75

Alle salades worden geserveerd met vers geroosterd brood en roomboter.
*Deze salade is tevens vegetarisch te bestellen.

Plankjes voor twee
vlees
kaas
vlees-kaas

Filet americain, cranberry paté, rauwe ham, chorizo, spinata romana, knoflookworst en olijven
Bieslook-knoflookkaas, jong belegen kaas, verse roomkaas, fenegriek kaas, brie, geitenkaas en olijven
Filet americain, cranberry paté, rauwe ham, knoflookworst, verse roomkaas, fenegriek kaas, brie,
geitenkaas en olijven

Alle plankjes worden geserveerd met diverse broodsoorten en roomboter.

16,75
16,75
18,75

