SOEP
TOMATENSOEP
SOEP VAN DE DAG

MAALTIJD ERWTENSOEP

8,5

MAALTIJD GOULASH SOEP

8,5

huisgemaakte soep met roggebrood,
katenspek en brood

5
5

huisgemaakte soep met brood

LUNCHPROEVERIJ
VAN ’T LAND

proeverij met carpaccio, seranoham,
pulled chicken, bitterbal en broodjes

12,5

UIT ’T WATER

12,5

proeverij met zalm, garnalen, tonijnsalade,
gamba kroketje en broodjes

CLUBSANDWICHES

PLATE SERVICE

Inclusief nacho’s & dip

Gerechten worden geserveerd
met oerfriet & sla garnituur

GEROOKTE KIP

sla, gerookte kip, avocado, bacon,
pesto mayo, rode ui, tomaat & rucola

GEROOKTE ZALM

10,5
11

sla, avocado, roomkaas,
rode ui, ei & rucola

DYKHOEVE BURGER CLASSIC
FRIKANDEL SPECIAAL
KROKET
KIPSATÉ

15
8,5
9
15

LUNCHKAART
TUSSEN 16:00 EN 17:00 UUR
ALLEEN BORRELKAART
Europakade 7
6916 BG Tolkamer
(0316) 54 72 29

info@kadetolkamer.nl
kadetolkamer.nl
/kadetolkamer
/kade5en7

09:00 - 11:00 uur

ONTBIJT ‘AM RHEIN’

MAALTIJDSALADES

TOSTI'S

ONTBIJT
BRIE

7,5

CAESARSALADE (ook als vega te bestellen)

13,5

CLASSIC

4,5

VISSALADE ROYALE

14,5

WINTER SALADE

13,5

BEEF TERIYAKI SALADE

14,5

walnoten & honing met vijgenchutney

9

met snee wit en bruin brood, croissant,
ham, kaas, jam, gekookt ei,
jus d’orange, koffie of thee

ham & kaas

CAPRESE

mozzarella, tomaat, pesto & rucola

kip, bacon, tomaat, komkommer, caesar dressing, parmezaanse kaas & rode ui
3 soorten vis, tomaat, komkommer, pittenmix, rode ui & een frisse dressing

6

lauwwarme salade met peer, blauwkaas, walnoot, cranberries,
honing en balsamico dressing

ALLE BROODJES WORDEN GESERVEERD OP OERBROOD VAN BAKKERIJ VAN BENTUM

lauwwarme salade met biefstukpuntjes in teriyaki woksaus, champignons, rode ui,
cashewnoten, taugé, rode paprika & komkommer

14

CARPACCIO SALADE

gerookte rib-eye carpaccio, truffelmayonaise, pittenmix, zongedroogde tomaat,
rode ui, komkommer, rucola en parmezaanse kaas

EI GERECHTEN
12-UURTJE

11 OMELET ‘AM RHEIN’

11

UITSMIJTER HAM, KAAS
UITSMIJTER KAAS, TOMAAT
UITSMIJTER HAM, KAAS, SPEK

8,5 OMELET MOZZARELLA
9 tomaat, mozzarella, pesto
ZALM
9,5 OMELET
zalm, rode ui en kruiden roomkaas

9,5

ham, kaas, champignons, spek en ui

uitsmijter ham & kaas en een kroket

11

WARME BROODJES
OUD HOLLANDS BUIKSPEK

8,5

WARM VLEES

8,5

PULLED CHICKEN

7,5

gebakken buikspek met een whisky/appelstroop saus
fricandeau met satésaus

BROODJES
CARPACCIO

9,5

gerookte rib-eye carpaccio, truffelmayonaise,
parmezaan, pittenmix & rucola

GEZOND

sla, ham, kaas, ei, tomaat,
komkommer, roomkaas & remoulade

6,5

TONIJN

sla, huisgemaakte tonijnsalade
met rode ui, ei & rucola

BRIE

sla, roombrie met honing,
walnoot & rucola

sla, witte koolsalade, rode ui & bbq saus

7,5

DYKHOEVE BURGER CLASSIC

runderburger boerderij de Dykhoeve, bacon, cheddar,
sla, rode ui, tomaat, augurk & nachochips

7

TWEE AMBACHTELIJKE KROKETTEN

8,5

AMBACHTELIJKE KROKET

4,5

geserveerd op oerbrood. (ook als vega te bestellen)

geserveerd op zachte bol. (ook als vega te bestellen)
VEGETARISCHE GERECHTEN | DIEETWENSEN? VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

12,5

