MENUKAART ANDERMANSKEUKEN
Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Andermans ontbijt


Tosti met ham, kaas of tomaat

vanaf € 5.25



belegd broodje naar keuze:
Met bv. jonge of oude kaas,
Filet American, gerookte zalm of een ei

vanaf € 4.75



Omelet met ham, kaas, spek of gerookte zalm

vanaf € 9.00



Uitsmijters met ham, kaas of spek

vanaf € 8.25



Boerenyoghurt met granola en vers fruit

€ 7.50



French toast met kaneelijs

€ 6.95



American pancakes met vers fruit en stroop

€ 8.75



Engels ontbijt met eieren naar keuze, uitgebakken spek, ,worstjes
carré van gebakken aardappelen en witte bonen in tomatensaus

€ 14.25

Andermans ontbijt met gerookte zalm, diverse vleeswaren, jam, honing en
een eitje naar keuze, inclusief een glas verse jus de Orange

€ 16.75



ANDERMANS CLASSICS
Surprise menu van de chef.
5 heerlijke kleinen gerechten.
(alleen te bestellen voor de gehele tafel)
€ 37,50
Salade met geitenkaas met honing, granola en appel(Vegetarisch)
€17.25
Salade krokante kip met verse gemarineerde mango en yakitori saus
€17.75
Gerookte zalm op toast met gepocheerde eitjes, rucola sla, kappertjes en
Bearnaisesaus.
€ 18.75
Broodje hamburger (100% rundvlees) met sla, roden uien compote,
truffelkaas, bacon, spiegeleitje en Honing mosterd mayonaise.
€ 16.75
Met extra gebakken eendenlever + 7.50 €
Club sandwich met Ossenhaas, Bali mayonaise en een gebakken eitje
€19.25
Huisgemaakte Steak tartaar, gemengde salade
met
huisgemaakte frietjes en mayonaise.
€ 22.75
Andermans supplement
Gemengde salade met dressing
€5.85
Huis gesneden frieten met huisgemaakte mayonaise
€3.95
Brood van Menno:
Ambachtelijk Biologisch brood met gezouten boter en olijfolie
€4.95

Andermans Desserts
Koffie Gourmand (koffie naar keuze met diversen zoetig heden)

€

8.75

Voor bij de koffie 3 bonbons

€

3.75

Brownie of Carrot cake

€

5.50

Scroppino (Citroen sorbetijs, wodka en champagne)

€

7.50

Wentel teefje van Fries suikerbrood en vanille-ijs

€

7.50

Tiramisu

€

7.50

Tarte tatin (warme appeltaart)
Let op bereiding tijd ongeveer 10 minuten

€

8.50

Flensjes met sinaasappel saus en vanille-ijs

€

9.50

Smeltend choco taartje met vers fruit, gezouten karamel en vanille-ijs

€

9.75

Let op bereiding tijd ongeveer 10 minuten
Franse kaas met notenbrood en appel stroop

€ 11.50

Andermans kaasassortiment

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chimay Vieux harde kaas gepasteuriseerd
Epoisses
gepasteuriseerd
Saint Agur blauwschimmel gepasteuriseerd
Tomme d’ Alsace
gepasteuriseerd
Mirabelle
gepasteuriseerd
Geitenkaas
niet gepasteuriseerd

Speciaal voor in de middag
High Tea:
Andermans tea: € 21.75
Thee naar keuze, soep van de dag, plateau met een warm visgerecht en vleesgerecht,
finger sandwiches, cake en taart, vers fruit, jam en room
Andermans High wine: € 28.75
Twee glazen witte of rode wijn met vijf amuses bestaande uit een soep, twee vis- en twee
vleesgerechten.

Andermans Borrel uur:
Bitterballen rundvlees
8 stuks € 5.25
Hollandse garnalen kroketjes 4 stuks € 8.00
Kaas kroketjes geitenkaas
4 stuks € 7.00

