Onderstaande
gerechten zijn
tot 12:00 uur
te bestellen

ONTBIJT
Engels ontbijt

9.80

Ontbijtburrito

6.50

Hartige wafel

6.50

Gezonde start van de dag

4.70

Klein ontbijt

4.70

Gebakken ei met uitgebakken spek, uitgebakken varkensworstjes,
witte bonen in tomatensaus, gepofte cerise tomaatjes en
toast met roomboter

Wrap met gebakken ui, uitgebakken spek,
salsa, jalepeño, cheddar en guacamole

Met oude kaas, uitgebakken spek, gebakken ei en bosui

Vers fruit van het seizoen met Griekse yoghurt

Desembrood met jonge kaas, achterham en roomboter

EEN ABSOLUTE

AANRADER!
De lekkerste tosti’s van Tilburg en omstreken.
Onze tosti’s worden gemaakt van speciaal geselecteerd focaccia brood en
rijkelijk belegd. We bakken deze nog onder een traditionele grill en dat proef je!
Natuurlijk geserveerd met de welbekende Slagroom tostisaus.
(Ook op lactose- en glutenvrij brood te bestellen)

TOSTI’S
Tosti Pittig Paus Pius

7.20

Tosti Willem Barentsz

6.80

Tosti Koning Willem II

7.20

Met kaas en pittig gehakt

Met gerookte zalm en roomkaas met bieslook

Met kip, kaas en chilisaus
Tip van de chef: Ook lekker met ananas

WISSELTOSTI “FRIKANDEL SPECIAAL”
Met frikandel, curry en ui, geserveerd met mayonaise
6.80

Tip: Wist u
dat u onze
tosti’s ook
TO GO kunt
bestellen!

Tosti Annie M.G. Schmidt

6.60

Tosti Marinus van der Lubbe

6.60

Tosti Multatuli

6.40

Tosti Johan de Witt

6.40

Tosti Willem Drees

5.90

Tosti Hawaï

5.90

Tosti Ham en Kaas

5.40

Tosti Ham of Kaas

5.10

Met geitenkaas, katenspek en honing

Met kaas, katenspek, chilisaus en rode ui

Met mozzarella, pesto en tomaat

Met ham, kaas en een spiegelei

Met ham, kaas en tomaat

Met ham, kaas en ananas

UITSMIJTERS
Uitsmijter naturel

7.50

3 eieren, 2 boterhammen

Stel je eigen uitsmijter samen met keuze uit de onderstaande ingrediënten.

Per ingrediënt

+ 0.80

Per ingrediënt

+ 1.00

Rode ui, kastanjechampignons, ananas of tomaat

Achterham, katenspek, kipfilet of kaas
Wij serveren onze uitsmijters op brood van bakker
Martin wat iedere dag vers voor u wordt afgebakken.
U heeft de keuze uit:

• Wit of meergranen desembrood
• Lactose en glutenvrij boterhammen

SOEPEN

DUO VAN
SOEP
Combinatie van onze
twee huisgemaakte soepen
geserveerd met breekbrood
6.20

Tomatensoep

5.90

Soep van de dag

5.90

Met soepballen, pesto-room geserveerd met breekbrood

Wisselende soep geserveerd met breekbrood

Lekker voor
bij de koffie?
Dagvers
Bereid

HUISGEMAAKT GEBAK
Appeltaartje		

5.50

Verse wafel met seizoensfruit

6.50

Met noten, amandelspijs en slagroom
Naar wens warm of koud geserveerd

Wafel met pure chocoladesaus,
banaan, aardbeien en natuurlijk een toef slagroom
Tip: Bestel met vanille-ijs 		

LUNCHGERECHTEN

+ 1.50
Tip: Wist u dat u
onderstaande gerechten
ook TO GO kunt bestellen.

Hertog Jan Grand Prestige spareribs
Extra rib 		

18,00
+ 7.50

Classic spareribs		
Extra rib 		

18,00
+ 7.50

Kipsaté		
Extra kippendij		

16.50
+ 2.50

Huisgemarineerde spareribs met paprikarauwkost,
cornribs geserveerd met friet of brood naar keuze

Huisgemarineerde spareribs met aioli, paprikarauwkost,
cornribs gereserveerd met friet of brood naar keuze

Kipsaté van kippendijen met huisgemaakte satésaus,
gefrituurde ui, paprikarauwkost en kroepoek,
geserveerd met friet of brood naar keuze

Gegrilde runderburger 180 gram

17.50

Tube Zaanse mayonaise		

1.00

Rosé gegrilde runderburger van “De Walhoeve”,
geserveerd op flatbread met sla, pomodori tomaat, augurk, ui,
uitgebakken spek, cheddar kaas en huisgemaakte barbecuesaus met friet

KOUD BELEGDE BROODJES
Club sandwich

10.50

Vegan Club sandwich

10.50

Carpaccio van ossenhaas

10,50

Sandwich op focaccia brood met ham, kaas,
gemarineerde kipfilet, uitgebakken spek, sla, tomaat,
komkommer, whisky-cocktailsaus en tortilla chips

Met geroosterde courgette, paprika, rode ui, cerise tomaatjes,
olijven, tijm en extra virgin olijfolie

Met oude kaas, rucola, uitgebakken spekjes,
pittenmix en truffel-dressing

Volendammer

9.80

Tonijnsalade

9.50

Met gerookte zalm, roomkaas met bieslook, avocado,
rode ui, kappertjes, sla melange en sereh dressing

Met gekookt ei, kappertjes, rode ui en cerise tomaatjes

Bij onze broodjes heeft u de keuze uit:
(tenzij anders vermeld)
• Rustiek witte bol of;
• Meergranen bol of;
• Ons welbekende focaccia brood of;
• Lactose en glutenvrij broodje

NIEUW
QUESADILLA

Een getoaste wrap gevuld met pulled chicken,
jalepeño en cheddar kaas, geserveerd met
guacamole en crème fraîche
7.20

WARM BELEGDE BROODJES
Twee kroketten op brood

8.00

Kip Teriyaki

9.50

Pulled chicken

9.50

Huisgemaakte Hollandse gehaktballetjes

9.50

Classic BLT

9.50

Pulled Jackfruit (Veganistisch)

9.50

De lekkerste rundvleeskroketten van Tilburg e.o. gemaakt
door “de Walhoeve”, geserveerd op twee dikke plakken desembrood
naar keuze met Franse mosterd of Zaanse mayonaise

Met kippendijen, bosui, gefrituurde ui, sesamzaad,
Romeinse sla, paprikarauwkost en wasabi-mayonaise

Met een paprikarauwkost, Romeinse sla en barbecuesaus

Gehaktballetjes warm gemaakt in onze eigen jus

Met uitgebakken bacon, knapperige Romeinse sla, frisse sappige tomaat,
mosterdmayonaise en popcorn van varkensspek

Met paprikarauwkost, Romeinse sla en Chili/mango chutney

Vraag aan onze
bediening om een
extra bordje om

lekker samen
te delen

MAALTIJDSALADES
Carpaccio van ossenhaas

16.50

Caesar met kip

16.50

Zalm met avocado

16.50

Zachte geitenkaas met vijgen

16.50

Veganistische salade met fruit

16.50

Slamelange van rucola, groene en rode sla, dungesneden
ossenhaas, pittenmix, croutons, rode ui, cerise tomaat,
oude kaas, uitgebakken spekblokjes en truffeldressing

Romeinse sla met lauwwarme kippendijen, uitgebakken
spekjes, pittenmix, cerise tomaat, rode ui, oude kaas,
croutons en natuurlijk traditionele Caesar-dressing

Mix van groene en rode sla, gerookte zalm, avocado,
pittenmix, rode ui, kappertjes, cerise tomaat,
croutons en sereh dressing

Mix van groene en rode sla, geitenkaas, verse vijgen,
druiven, cerise tomaat, rode ui, notenmix, croutons,
verse mint, honing en extra vierge olijfolie

Mix van groene en rode sla, verse vijgen, druiven,
aardbeien, avocado, cerise tomaat, rode ui, notenmix,
croutons, verse mint, citroensap en extra vierge olijfolie

Tip: Vul de salades aan met extra avocado!

1.50

AVOND
KAART
BROOD
Broodplankje

5.50

Bourgondische broodplank

9.50

Maïs- of bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie en
kruidenboter. Ook gluten- en lactosevrij mogelijk.

Maïs- en bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie,
kruidenboter, pesto, hummus en aIoli.

SOEPEN
Tomatensoep

5.90

Soep van de dag

5.90

Duo van soep

6.20

Met soepballen, pesto-room, geserveerd met breekbrood

Wisselende soep, geserveerd met breekbrood

Combinatie van onze twee huisgemaakte soepen, geserveerd met breekbrood

WIST JE DAT
al onze brooddippers
huisgemaakt zijn?

AVOND
KAART
VOORGERECHTEN
Slagers plank

15.50

Selectie van diverse soorten vleeswaren voor twee personen met
Spianata Romana, pastrami, huisgemaakte gehaktballetjes en
Brabantse gedroogde worst, geserveerd met breekbrood, piccalilly en
popcorn van varkensspek

Carpaccio van ossenhaas

Met oude kaas, uitgebakken spekjes, pittenmix, rucola en truffel-dressing

9.50

AVOND
KAART
MAALTIJDSALADES
Carpaccio van ossenhaas

16.50

Caesar met kip

16.50

Zalm met avocado

16.50

Zachte geitenkaas met vijgen

16.50

Veganistische salade met fruit

16.50

Slamelange van rucola, groene en rode sla, dungesneden
ossenhaas, pittenmix, croutons, rode ui, cerise tomaat,
oude kaas, uitgebakken spekblokjes en truffeldressing

Romeinse sla met lauwwarme kippendijen, uitgebakken
spekjes, pittenmix, cerise tomaat, rode ui, oude kaas,
croutons en natuurlijk traditionele Caesar-dressing

Mix van groene en rode sla, gerookte zalm, avocado,
pittenmix, rode ui, kappertjes, cerise tomaat,
croutons en sereh dressing

Mix van groene en rode sla, geitenkaas, verse vijgen,
druiven, cerise tomaat, rode ui, notenmix, croutons,
verse mint, honing en extra vierge olijfolie

Mix van groene en rode sla, verse vijgen, druiven,
aardbeien, avocado, cerise tomaat, rode ui, notenmix,
croutons, verse mint, citroensap en extra vierge olijfolie

Tip: Vul de salades aan met extra avocado!

1.50

AVOND
KAART
HOOFDGERECHTEN
Ribeye - 250 gram

22.50

Ierse Black Angus - 180 gram

19.50

Gebakken ribeye van rund, voor de echte vleesliefhebber!
Geserveerd met seizoensgroenten en kruidenboter,
geserveerd met in de oven gebakken krieltjes

Gebakken biefstuk, met seizoensgroenten en kruidenboter,
geserveerd met in de oven gebakken krieltjes

Hertog Jan Grand Prestige spareribs
Extra rib

18,00
+ 7.50

Classic spareribs
Extra rib

18,00
+ 7.50

Kipsaté
Extra kippendij

16.50
+ 2.50

Huis gemarineerde spareribs met paprikarauwkost, cornribs geserveerd met friet

Huis gemarineerde spareribs met aioli, paprikarauwkost,
cornribs gereserveerd met friet

Kipsaté van kippendijen met huisgemaakte satésaus, gefrituurde ui,
paprikarauwkost en kroepoek, geserveerd met friet

Runderburger - 180 gram

17.50

Zalmfilet met Hollandaisesaus

19.00

Fish & Chips

16.50

Rosé gegrilde runderburger van “De Walhoeve”, geserveerd op flatbread met sla,
pomodori tomaat, augurk, ui, spek, cheddar en barbecuesaus, geserveerd met friet

Op de huid gebakken zalmfilet met Hollandaisesaus en verse seizoensgroenten,
geserveerd met in de oven gebakken krieltjes

Krokant gebakken kibbeling met friet en remouladesaus

AVOND
KAART

Veganburger

17,50

Pulled Jackfruit

16,50

Plantaardige burger, geserveerd op flatbread met romeinse sla,
pomodori tomaat, guacamole, rode ui, geserveerd met in de oven gebakken krieltjes

Rijkgevulde wrap met avocado, Romeinse salade, paprikarauwkost,
tortillachips en Chili/mango chutney

NIEUW
HUISGEMAAKT
KASTEEL ROUGE-IJS
NAGERECHTEN

Sorbetijs van Kasteel Rouge,
geserveerd met kersen en aardbeien
6.50

Dame Blanche

6.50

De Laatste Hap

3.50

Affogato

3.90

Vers fruit van het seizoen

4.70

Drie bollen vanille-roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

Twee bollen vanille-ijs met slagroom

Een bolletje vanille-roomijs overgoten met espresso

Vers fruit met slagroom
Tip: Bestel met chocoladesaus

+ 1.00

Appeltaartje

5.50

Verse wafel met seizoensfruit

6.50

Met noten, amandelspijs en slagroom
Warm of koud geserveerd

Wafel met vers fruit, pure chocoladesaus en een flinke toef slagroom
Tip: Bestel met vanille-ijs 		

+ 1.50

BORRELKAART
Keuze uit:
• Mini frikadelletjes
• Bourgondische bitterballen
• Krokante kipnuggets
• Pittige vlammetjes
• Butterfly garnalen
• Of een gemengde bittergarnituur

BITTERGARNITUUR
8 stuks
16 stuks
50+ schaal

6.50
12.00
28.50

Liever een vegetarische snack?
Kaassoufflé mix 8 stuks
Met de smaken: Normale kaas, mozzarella/tomaat, kruidenroomkaas en pikante kaas

8.00

LEKKER UIT HET VUISTJE
Plankje gedroogde Brabantse worst

4.50

Plankje Jonge Kaas

5.50

Tortilla chips Veganistisch

4.50

Kalamata olijven

3.50

Gehaktballetjes 8 stuks

8.50

Broodplankje Ook gluten- en lactosevrij mogelijk

5.50

Bourgondische broodplank

9.50

Geserveerd met huisgemaakte piccalilly en popcorn van varkensspek

Geserveerd met huisgemaakte piccalilly en mosterd

Koud geserveerd met salsa van tomaat en paprika en guacamole

Bakje gemarineerde Griekse olijven

Koud of warm uit de oven, geserveerd met curry en Zaanse mayonaise

Mais of bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie en kruidenboter

Mais en bruin breekbrood met zeezout, extra vierge olijfolie,
kruidenboter, pesto, humus en aïoli

LEKKER OM TE DELEN
Nacho’s uit de oven

6.50

Met huisgemaakte salsa van tomaat en paprika,
gegratineerde cheddar kaas geserveerd met guacamole

Met jalapeño pepers
Met crème fraîche

+ 0.50
+ 1.00

Nacho’s met pittige gehakt uit de oven

7.50

Met huisgemaakte salsa van tomaat en paprika,
gegratineerde cheddar kaas geserveerd met guacamole

Met jalapeño pepers
Met crème fraîche
Quesadilla

+ 0.50
+ 1.00

Enkele portie
Dubbele portie

7.20
12.30

Een getoaste wrap gevuld met pulled chicken, jalepenño en
cheddar kaas, geserveerd met guacamole en crème fraîche

BORRELPLATEAU
SLAGROOM
Brabantse gedroogde worst, huisgemaakte gehaktballetjes,
gebraden varkensworstjes, jonge kaasblokjes,
Kalamata olijven en nacho’s uit de oven, geserveerd
met breekbrood, huisgemaakte piccalilly, guacamole en
popcorn van varkensspek
19.50

Slagersplank

15.50

Kaasplank 		

15.50

Borrelribs		

16.50

Cornribs (Veganistisch)

16.50

Vegan Borrelplateau

19.50

Selectie van diverse soorten vleeswaren voor 2 personen
met o.a.: Spianata Romana, pastrami, huisgemaakte
gehaktballetjes en Brabantse gedroogde worst. Geserveerd
met breekbrood, piccalilly en popcorn van varkensspek

Selectie van kazen van Boerderij de Walhoeve voor 2 personen
met vijgen, noten, druiven, breekbrood en appelstroop

Keuze uit: Hertog Jan Grand Prestige spareribs of
onze klassieke spareribs, geserveerd met aioli

‘Maïsribben’ met onze lichtpittige riblak

Gemarineerde olijven, tortillachips met salsa en guacemole, cornribs,
cherry tomaat, groente-chutney, verse vijgen en noten en
breekbrood met hummus, zeezout en extra virgin olijfolie

