FLAMMKUCHEN

HET OUDE TOLHUYS

Keuze uit klein 8,00 of groot 13,00

LUNCH &
BORREL
SANDWICHES

Pulled chicken, kaas, rode ui, BBQ-saus
Wild zwijn, zuurkool, kaas, rode ui, pittige aïoli
Geitenkaas, pompoen, rode ui, pittige aïoli

BURGERS & SATE

geserveerd met frites

Jalapeno burger
keuze uit robuust bruin of wit

Carpaccio sandwich

12,50

16,50

Erwten- jalapeno burger met zoetzuur van komkommer,
crème fraîche, mango chutney, tomaat en little gem

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes

Tolhuys burger

pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas

Gegrilde MRIJ rundvlees burger, bacon, mozzarella,

Egg Benedict

12,50

17,50

tomaat en BBQ-saus

Bagel met twee gepocheerde eieren, bacon, Hollandaise

Saté

saus en kruidensla

Malse kippendij met satésaus, cassave, gebakken

Avocado sandwich

11,50

18,95

uitjes, zoetzuur van rode kool en komkommer

Belegd met avocado, cottage cheese,

BORREL ook om te delen voor het diner

gepocheerd ei, tomaat en maldon zout
Club sandwich

14,50

Brood met dips

5,95

Met kipfilet, bacon, komkommer, tomaat en

Kruidenboter, oude kaas tapenade, kerrie hummus

chipotle-mayonaise. Geserveerd met frites

Vegetarische plank

Tuna Melt

9,95

Brood met dips, pompoen met burrata, wisselende kazen

Bagel met tonijnsalade, tomaat, appel,

en kaastengels

gesmolten mozzarella en pittige aïoli

Tolhuys plank

Rundvlees kroketten

9,95

Twee draadjesvlees kroketten met mosterd

19,50

21,50

Brood met dips, charcuterie, wisselende kazen
en panko garnalen

Veganistische kroketten + 1,00

SNACKS

SOEP & SALADE

Portie frites met schil en mayonaise

5,00

Rundvlees bitterballen 8st.

9,50

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood

Veganistische bitterballen 8st.

9,50

Vegan bowl

Panko garnalen met sweet-chilisaus 8st.

9,50

Quinoa met cranberries, kerrie- hummus, pompoen,

Kaastengels met sweet-chilisaus 8st.

9,50

zoetzuur van rode kool, avocado en gebruneerde noten

Gemengd bittergarnituur 16st.

16,50

Soep van de dag

Geitenkaas salade

7,00
15,00

16,00

Geitenkaas met gepocheerde peer, komkommer,
tomaat, gebruneerde noten, croutons en balsamico
Carpaccio salade

16,00

Salade met dungesneden ossenhaas, truffelmayonaise,
zongedroogde tomaten, kappertjes, croutons,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

GEBAK
Appeltaart met amandelspijs

5,50

Pecan pie

5,50

Carrot cake (glutenvrij)

5,50

Bananenbrood

4,50

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

BURGERS & SATÉ geserveerd met frites

HET OUDE TOLHUYS

Jalapeno burger

DINER

Erwten en jalapeno burger met zoetzuur van komkommer,
crème fraîche, mango chutney, tomaat en little gem
Tolhuys burger

VOORAF
Brood met dips

16,50

17,50

Gegrilde MRIJ rundvlees burger, bacon, mozzarella,
5,95

tomaat en BBQ-saus

Kruidenboter, oude kaas tapenade, kerrie hummus

Saté

Soep van de dag

Malse kippendij met satésaus, cassave, gebakken

7,00

Vraag de wisselende soep, geserveerd met brood
Burrata

ras el hanout, amandel dukkah, honing, tijm en citroen
12,50

Truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, kappertjes
pijnboompitjes, rucola en Parmezaanse kaas
Graved Lachs

12,95

Gemarineerde zalm op dun gesneden red meat radijs en
bietjes met mierikswortelcrème, yuzu en limoen
Van het seizoen

uitjes, zoetzuur van rode kool.

11,50

Mozzarella gevuld met room, geroosterde pompoen,
Carpaccio

18,95

12,95

Voorgerecht uit het Chefs menu

VIS, VLEES & VEGETARISCH
Pompoen curry

Vegan curry met basmati rijst, pompoen, kikkererwten,
papadum, mango chutney, amandel en bosui
Buikspek

geschikt om vooraf samen te genieten.

21,50

Zacht gegaarde buikspek met mosterdjus en
gefermenteerd mosterdzaad
Vis van het moment

21,50

Vraag naar de verse vis van dit moment
Steak & herten sukade

TIP: Liever delen? Onze borrelplanken zijn uiterst

17,50

23,50

Gegrilde biefstuk met zacht gegaarde herten sukade,
jus met gekarameliseerde ui en paddestoelen
Van het seizoen

21,50

Hoofdgerecht uit het Chefs menu

SALADES
Vegan bowl

Bijgerechten : Frites met schil 5,00 | Side salade 5,00
15,00

Quinoa met cranberries, kerrie- hummus, pompoen,

KINDERMENU

zoetzuur van rode kool, avocado en gebruneerde noten

Soepje of groenten stengels

5,00

Geitenkaas salade

Kroket, frikandel, kaastengels

7,00

16,00

Geitenkaas met gepocheerde peer, komkommer,

of kipnuggets met frites en appelmoes

tomaat, gebruneerde noten, croutons en balsamico

Schatkistje of handijsje naar keuze

Carpaccio salade

2,95

16,00

Salade met dungesneden ossenhaas, truffelmayonaise,
zongedroogde tomaten, kappertjes, croutons,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

GEBAK, DESSERT
Kaasplankje

11,50

Wisselende kazen met vijgenjam, druiven,
geroosterde noten en kletzenbrood

FLAMMKUCHEN

Pecan Toffee

Keuze uit klein 8,00 of groot 13,00

IJsrol gevuld met lagen toffee, meringue, slagroom,

Pulled chicken, kaas, rode ui, BBQ-saus

pecannootjes en karamelsaus

Wild zwijn, zuurkool, kaas, rode ui, pittige aïoli

Crème Brûlée

Geitenkaas, pompoen, rode ui, pittige aïoli

Met Baileys en witte chocolade
Wentelteefje van bananenbrood

ONZE GERECHTEN BEVATTEN ALLERGENEN.

Met vanille-ijs en karamelsaus

VOEDSEL ALLERGIE? INFORMEER ONZE MEDEWERKERS.

Bonbons 4st.

7,50

7,50
7,50
5,00

