ONTBIJT

Tot 13.00 uur

Boeren yoghurt met huisgemaakte granola en huisgemaakte vruchtencompote 6.00
Mandje met 1 minibroodje, 1 croissantje, 1 deens bladerdeeghapje, roerei, bacon, kaas,
boerenyogurt, huisgemaakte vruchtencompote, kleine verse jus,
					koffie, thee of cappuccino - 12.50 p.p (Vanaf 2 personen)		

-BROODJES-

-SALADES-

Waldkorn Carré met brie 			
6.50
Focaccia met huisgemaakte tonijnsalade 6.80
Donker Rustico met huisgemaakte pikante
feta spread en gegrilde groentes		
6.80
Clubsandwich op zonnepittenbrood met kipfilet,
tomaat, augurk, bacon, mayonaise, en ei 8.50

Salade met gerookte forel, kappertjes
en dille mayonaise 				
Salade caesar 				
Salade met gegratineerde geitenkaas

9.50
9.00
9.00

				

WARME LUNCH GERECHTEN

Huisgemaakte T-Huis burger met spiegelei en gekarameliseerde ui - 8.90
Omelet parmezaanse kaas op zonnepitbrood - 7.50
2 kroketten op zonnepitbrood met grove Doesburgse mosterd - 6.50
Panini tomaat, mozzarella met huisgemaakte pesto - 6.50
			
Panini chorizo, kaas, gegrilde paprika en huisgemaakte dip - 6.50			

Kids

Soep
Vegetarische tomaten-parikasoep
met brood - 5.50
Soep van de week met brood
zie krijtbord

Warme kinder chocolademelk				
2.30
Versier zelf je muffin						2.90
Croissant roomboter, kaas, jam of hagelslag		
3.00
Tosti wit of bruin met kaas of ham en kaas
3.00 | 3.25
Witte of bruine boterham hagelslag, jam of kaas		
1.60
Kinderpannenkoek						4.50

-BORRELHAPPENNacho’s voor 2 met kaas uit de oven, jalapeno’s en huisgemaakte dip - 6.50
Broodplank met 3 huisgemaakte dips - 5.50
Bitterballen met Doesburgse mosterd 6 stuks - 5.00
Vegetarische bittergarnituur: curry-kokos ballen, loempiaatjes en chilisaus 6 stuks - 6.00
			
Borrelplank een mix van al onze borrelhapjes en meer - 8.50 p.p			
			

LEUK OM TE WETEN

Wij verzorgen ook borrels, feesten en partijen en hebben hele leuke arrangementen. Vraag naar de
mogelijkheden bij een van onze medewerkers of kijk op onze website.
T-HUISARNHEM.NL | INFO@T-HUISARNHEM.NL | 026 362 23 92

@THUISARNHEM026.NL

Een sociaal leer-werk bedrijf van Buitenpoort Catering

