HUISGEMAAKT GEBAK
Appeltaart
Cheesecake
Brownie (glutenvrij)
Verse slagroom

SALADES
3,95
3,75
3,75
0,50

TOMATENSOEP (V)
Westlandse tomaten - croutons - kruidenolie

7,50

ASPERGESOEP
Hollandse asperges - beenham

7,50

BOERENTOSTI (V)
gorgonzola - bladspinazie - rode ui

7,50

BOEREN TOSTI
Serranoham - Reypenaer - tomaat
pesto (v)

8,00

SALADE BIJ PETRUS
tempura scholfilet - rivierkreeftjes - groenten spaghetti kappertjes - kruidenyoghurt dressing

16,50

SALADE GEROOKTE KIP
ananas - koriander - aardappelfrites
dressing van peterselie & gin

12,50

BUDDHA BOWL
kikkererwten - sojabonen - spitskool - komkommer - sesam
met tempeh (v)
met gerookte kipfilet
met tonijn tartaar
Broodplankje met olie & dip

Voor de kids….
broodje met ham/kaas/pindakaas/jam/hagelslag

(11:00-17:00)

11,50
13,50
16,50
4,75

SANDWICH ZALM
waldkorn - gepocheerd ei - avocado miso mayonaise

11,50

SANDWICH CARPACCIO
kappertjes - pijnboompitten - rucola Parmesan - truffelmayonaise

11,50

2,50
Allergie of dieetwensen? Wij denken graag met u mee!

BORRELHAPJES (11.00-23.00)

(11:00-17:00)
TWEE VAN DOBBEN KROKETTEN
vloerbrood - grove mosterd

8,50

MACPETRUS BURGER
100% rund
augurk - tomaat - coleslaw - kaas dikke friet - kerrie mayonaise

12,50

KNOFLOOKOLIJVEN

3,75

BROODPLANKJE (8st.)
met olijfolie en dip

4,75

PETRUS KAASPLANKJE
Reypenaer met appelstroop en grove mosterd

7,50

GEFRITUURDE KAASTENGELS (8st.)
met chilisaus

6,50

WRAP FALAFEL (V)
komkommer - sojabonen - kikkererwten avocadocrème - yoghurtdressing

9,00

UITSMIJTER BIJ PETRUS
drie gebakken eieren met ham - kaas - bacon

9,50

GAMBA'S (8st.)
met chilisaus

6,50

SANDWICH LAUWWARME GEITENKAAS (V)
baby spinazie - tomaat - suikerpinda's balsamico dressing

9,50

VLAMMETJES (8st.)
met chilisaus

7,50

9,50

VAN DOBBEN BITTERBALLEN (8st.)
met grove mosterd

7,50

NEW YORK PASTRAMI SANDWICH
gerookt rundvlees - cornichons - dille dressing

YAKITORI (8st.)
zoete Japanse kipsaté

8,50

SAMOSA'S (V) (8st.)
met chilisaus

6,50

CLUBSANDWICH
gemarineerde kip - bacon - eiersalade Parmesan - tomaat - dikke frieten

12,50

BITTERGARNITUUR MIX (15st.)

11,50

PROEFPLANK VOOR 2 PERSONEN

17,50

