Lunch
KAART

Ontbijt
Vanaf 10:00 uur

3.75

Yoghurt
Met krokante cruesli, bosvruchtencompote en vers fruit.

Lunch
Vanaf 12:00 uur

SOEPEN

Geserveerd met brood

Tomatensoep

6.50

Met verse room en groene kruiden.

Mosterdsoep

6.50

Romige soep van Zwolse mosterd gevuld met uitgebakken spekjes.

BROODJES

Standaard: bruin oerbrood met pompoenpitjes

Broodje van de maand

9.75

Maandelijks wisselend broodje samengesteld door de keukenbrigade.

Geitenkaas

9.75

Lauwwarme geitenkaas met honing en walnoten.

Carpaccio (truffelmayonaise + €1)

9.75

Dun gesneden rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, sla en pijnboompitten.

Tonijnsalade

9.75

Tonijnsalade met kappertjes en ingelegde rode ui.

Gerookte zalm

9.75

Huisgerookte zalm, tomaat, uienringen, kappertjes, sla en een frisse remouladesaus.

TOSTI’S
Tosti Neuf

7.50

In de pan gebakken tosti belegd met ham, kaas, gebakken ei, tomaat en
huisgemaakte pesto.

Tosti de Luxe
Op oerbrood gebakken tosti belegd met Italiaanse salami, kaas,
gebakken ei, tomaat, huisgemaakte pesto en truffelmayonaise.

8.50

Lunch
Vanaf 12:00 uur

MAALTIJDSALADES

Geserveerd met een plakje oerbrood en kruidensaus

Caesar salade

12.5

*URYHVDODGHPHWNLSEDFRQHLNQRȵRRNFURXWRQVHQParmezaanse kaas.

Salade geitenkaas

12.5

Salade met lauwwarme geitenkaas, komkommer, tomaat, olijven,
pijnboompitten en een aceto-balsamico dressing.

Salade zacht gegaarde kippendij

12.5

Geserveerd met sesamzaadjes en een lichtpittige Sriracha mayonaise.

Salade ossenhaas

14.5

Salade met reepjes biefstuk, pijnboompitten en een jus van kalf.

WARM EN HARTIG
Twee bourgondische kroketten

7.5

Geserveerd met oerbrood en mosterd.

Garnalenkroketjes

8.5

Vier garnalenkroketjes op oerbrood met huisgemaakte cocktailsaus.

Uitsmijter

8.5

Drie scharreleieren op wit of bruin brood belegd met ham en/of kaas.

Spaanse uitsmijter

8.5

Op oerbrood geserveerd met paprikamix, rode ui en bosui belegd met ham en/of kaas.

Neufburger (portie friet + €2.50)
Grote runderburger met ui, spek, kaas, ei en huisgemaakte BBQ-saus.

12.5

Fingerfood
Vers gebrande nootjes met gemarineerde zoete olijfjes

5.5

Brood met huisgemaakte kruidensaus

4.5

Nacho’s

6.5

Met paprika, bosui en barbecue saus.

Hollands kaasplankje en Amsterdamse uitjes

7.5

Amsterdams plankje
Kaas, ossenworst, Amsterdamse ui en bitterbal (3x).

7.5

Neuf bitterballen (9 stuks)

7

Bourgondische bitterballen met mosterd.

Gemengd bittergarnituur (9 stuks)

7.75

Kaasstengels, bitterballen en gambastaartjes.

Gemengd bittergarnituur vega (9 stuks)

7.75

Mini garnalen kroketjes (7 stuks)

7.5

Zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise

3.75

Bucket gefrituurde kip

9.75

Goedgevulde bucket met lichtpittige kip.

Snaaierij à la Neuf
Kaas, worst, gebrande nootjes en pestosticks met Heks’nkaas.

12.5

Snaaierij à la Neuf gemengd
Kaas, worst, gebrande nootjes, gemengd bittergarnituur en
pestosticks met Heks’nkaas.

16.5

