
 

 

 

 

HET OUDE TOLHUYS 

Lunch | Diner | Borrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNCH 

SANDWICHES 

Carpaccio sandwich        11,95 

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, pijnboompitjes, kappertjes, 

rucola en Parmezaanse kaas  

Tonijn          8,00 

Meergranen bol met tonijnsalade, appel, tomaat, rode ui en kruidensla 

Flatbread         8,50  

Libanees flatbread met kerrie-hummus, avocado, pompoen,  

ras el hanout, geroosterde pitjes en kruidensla 

Avocado         9,00  

Belegd met avocado, cottage cheese, gepocheerd ei en tomaat, gerookt Maldon zout 

Club sandwich        13,50 

Met kipfilet, bacon, komkommer, tomaat, chipotle-mayonaise en geserveerd met frites 

Rundvlees kroketten        8,50 

Twee draadjesvlees kroketten met mosterd. Ook vegetarisch mogelijk +1,00 

 

SOEP & SALADE 

Soep van de dag         7,00  

Vraag naar de wisselende soep met landbrood 

Vegan bowl         14,50  

Quinoa met cranberries, kerrie-hummus, pompoen, zoetzuur van rode kool,  

avocado en gemengde noten 

Geitenkaas salade        15,50  

Geitenkaas met gepocheerde peer, komkommer, tomaat,  

gebruneerde noten, croutons en balsamico vinaigrette 

 

 

BURGERS & SATÉ geserveerd met frites 

Boon burger         15,00  

Spicy black bean burger met mango-salsa, little gem, tomaat, zoetzuur 

van komkommer, en crème fraîche 

Tolhuys burger         15,00 

Rundvlees burger met little gem, bacon, mozzarella, tomaat en bbq saus 

Saté van kippendij        17,50 

Malse kippendij met pindasaus, cassave, gebakken uitjes en zoetzuur van rode kool 

 

 

 

FLAMMKUCHEN 

Flammkuchen zijn zeer geschikt voor de lunch, als voorgerecht en of als hoofdgerecht. 

Maak een keuze uit klein of groot 

 

Pulled chicken met kaas, ui, bbq-saus    7,00 – 12,00 

Zuurkool met bacon, ui, pittige aïoli     6,50 – 11,00 

Pompoen met ras el hanout, feta, pittige aïoli   7,00 – 12,00 

 

 



DINER 

VOORAF 

Brood met dips        5,50  

Kruidenboter, tapenade van oude kaas met zongedroogde tomaat en kerrie-hummus 

Burrata          9,50  

Gemarineerde pompoen, geroosterde pitjes, balsamico, citroen en granaatappel  

Carpaccio         11,95 

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes, pijnboompitjes, 

 rucola en Parmezaanse kaas  

Graved lachs         11,00 

Gemarineerde zalm op dun gesneden red meat radijs en bietjes, mierikswortelcrème,  

yuzu en limoen 

 

SOEP & SALADE 

Soep van de dag         7,00  

Vraag naar de wisselende soep met landbrood 

Vegan bowl         14,50  

Quinoa met cranberries, kerrie-hummus, pompoen, zoetzuur van rode kool, 

avocado en gemengde noten 

Geitenkaas salade        15,50  

Geitenkaas met gepocheerde peer, komkommer, tomaat,  

gebruneerde noten, croutons en balsamico vinaigrette 

 

BURGERS EN SATÉ  geserveerd met frites 

Boon burger         15,00  

Spicy black bean burger met mango-salsa, little gem, tomaat, zoetzuur 

van komkommer, en crème fraîche 

Tolhuys burger         15,00 

Rundvlees burger met little gem, bacon, mozzarella, tomaat en BBQ saus 

Saté van kippendij        17,50 

Malse kippendij met pindasaus, cassave, gebakken uitjes en zoetzuur van rode kool en komkommer 

 

VIS, VLEES & VEGETARISCH 

Steak frites         21,50 

Gegrilde biefstuk met in de jus gebakken champignons en gekarameliseerde ui 

Beenhammetje        18,50 

Zacht gegaard beenhammetje met seizoen groenten en sjalotten rode- wijnsaus 

Zeebaarsfilet         19,50 

Op de huid gebakken zeebaarsfilet met seizoen groenten en citroen- kappertjesboter 

Gnocchi         16,50  

Met gemengde paddenstoelen, bimi, cherrytomaatjes, salie-truffelolie en Parmezaanse kaas 



KINDERMENU  

Soepje of groenten stengles       5,00 

Kroket, frikandel, kaastengels of kipnuggets met frites   7,00 

Schatkistje of handijsje naar keuze      2,95 

 

BORREL 

Brood met dips         5,50  

Kruidenboter, tapenade van oude kaas met zongedroogde tomaat  

en kerriehummus 

Charcuterie plank        17,50 

Proscuitto de Parma, duo van fuett, Spianata Romana met  

uiencompote, cornichons, en kletzenbrood 

Kaas plank         17,50  

Kernhem, Manchego en Danish Blue met vijgenjam, druiven,  

geroosterde noten en kletzenbrood 

Vegetarische plank        17,50  

Brood met dips, quinoa met cranberries, zoetzuur van rode kool,  

avocado en burrata met pompoen 

Tolhuys plank         19,50 

Een selectie van onze kazen, charcuterie en vegetarische specialiteiten 

 

SNACKS 

Portie frites met schil en mayonaise      4,50 

Rundvlees bitterballen 8st.       8,50 

Oma Bobs vegan bitterballen 8st.      9,00  

Panko garnalen 8st.        9,00 

Kaastengels 8st.        9,00  

Gemengd bittergarnituur 16st.      14,00 

 

GEBAK EN DESSERT  

Appeltaart met amandelspijs       4,75 

Triple chocolat cake        5,00 

Carrot cake         5,00 

Bananenbrood        4,50 

Pecan meringue        6,00 

Gevuld met zachte toffee, slagroom en karamelsaus 

Crème Brûlée         6,00 

Met Baileys en witte chocolade 

Bonbons selectie van BLOM 4st.       5,00 

Slagroom         0,50 

 

ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN. VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS. 


