‘t Opkikkertje

Lunch

Lekker lunchen

Luxe broodjes

Luxe broodjes

Tournedos met brood en kruidenboter
19,50
12 Uurtje
12,95
Boerenbruin brood met ham, kaas, spiegelei,
kroket en een klein kopje soep
Kipsaté met brood of friet
13,95/ 16,95
Twee kroketten of frikadellen brood
8,75
Uitsmijter ham/kaas op brood
9,50

‘t Opkikkertje
9,75
Warm stokbroodje gevuld met gekruid gehakt,
bacon en kaas
Jeroen Bosch
9,25
Warm stokbroodje met kaas, salami, tomaat en
ananas
Moriaantje
9,25
Warm stokbroodje met ham, kaas, salami,
ui, tomaat en curry
’t Dieske
9,25
Stokbroodje met gesmolten kaas, bacon, tomaat,
komkommer, sla, ui en feta overgoten met
cocktailsaus
Zoete Lieve Gerritje
9,50
Meergranenbroodje met stukjes gebakken en
gemarineerde kipfilet, champignons, ui en paprika
Meergranenbroodje La France
9,25
Broodje met gesmolten geitenkaas, honing,
walnoot, tijm en sla
Meergranenbroodje Bordeaux
9,75
Broodje met gesmolten geitenkaas, honing,
bacon, pijnboompitjes en sla
Meergranenbroodje Mediterranee
9,95
Broodje met gerookte zalm, roomkaas, kappertjes
en sla
Broodje met Oude of Jonge kaas
6,95
Meergranen- of stokbrood met salade en grove
mosterd
Broodje gezond
8,50
Meergranen- of stokbrood met ham, kaas, ei,
sla, rauwkost en dressing
Broodje kip avocado
9,25
Lauwwarm kipfilet met avocado en roomkaas
Tonijn sandwich
10,95
2 Plakjes Vikingbröd met pestomayonaise, tonijn,
sla, tomaat, uitjes, gekookt ei, kappertjes en olijven
Club sandwich
10,95
2 Plakjes Vikingbröd met kipfilet, bacon, ei, sla, ui,
komkommer, tomaat en cocktailsaus

Black Angusburger
13,25
Broodje met rosé gebakken Black Angus burger,
bacon, kaas, sla, ui en burgersaus
Falafelwrap
9,95
Falafel, sla, tomaat, komkommer, ui,
ananas, augurk, knoflook en tzaziki
Carpaccio wrap
10,75
Dun gesneden ossenhaas, sla, komkommer, tomaat, ui,
pijnboompitjes, kappertjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Panini Parma
9,25
met rode pesto, parmaham, Parmezaanse kaas,
pijnboompitjes en tomaat
Panini Roma
9,25
met rode pesto, buffelmozzarella, salami, tomaat en
olijven
Panini Milano
8,50
met groene pesto, buffelmozzarella, olijven en tomaat

Soepen
Soep van de dag 6,25
Tomatensoep
6,25
Erwtensoep
7,50
met roggebrood en spek
(alleen tijdens het seizoen)

Tosti‘s
Tosti ham/kaas 4,75
Tosti Hawaii
5,25
Italiaanse tosti 6,80
met mozzarella, salami,
tomaat en groene pesto
Supersize tosti ham en kaas
met sesambrood 7,65

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
6,95
Pannenkoek spek/kaas 7,95
Pannenkoek met banaan en
chocoladesaus
7,95
U kunt reserveren voor

Kleine frites gerechten
Bord frites
Frites met 2 kroketten of 2 frikadellen

4,05
9,50

High Tea
High Wine
High Beer

Scan code voor drankenkaart

Maaltijd salades
Salade met verse tonijnsteak
18,95
Salade met verse rosé gebakken sashimi tonijnsteak, ei, ui, tomaat,
komkommer, olijven, kappertjes, feta, croutons en een lichte knoflookdressing
Salade met kip
15,50
Salade met lauwwarm kipfiletje, ei, ui, komkommer, tomaat, pijnboompitjes, bacon, croutons en lichte knoflookdressing
Gamba salade met avocado en feta
16,50
Salade met gebakken gamba’s, avocado, feta, komkommer, tomaat, ui, olijven,
kappertjes, croutons en balsamicodressing
Salade met pesto/geitenkaas sneetjes
16,50
Sneetjes brood met rode pesto en geitenkaas uit de oven, geserveerd met sla,
komkommer, tomaat, buffelmozzarella, olijven, kappertjes, ui en balsamicodressing
Carpaccio Salade
16,50
Salade met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, buffelmozzarella, ui, komkommer,
tomaat, kappertjes, olijven, croutons en truffelmayonaise

Diner staat aan de andere kant
Voor voordeel en actie’s volg ons :
opkikkertjedenbosch

‘t Opkikkertje

Soepen

Soep van de dag
Tomatensoep
Brood met dipjes

6,25
6,25
6,25

Voorgerechten
Carpaccio
10,25
Dun gesneden ossenhaas met Parmezaanse
kaas, kappertjes, pijnboompitten en
truffelmayonaise
Zalmtartaartje
10,25
Tartaartje van gerookte zalm, pijnboompitjes,
kappertjes, komkommer en ui
Gepocheerde kip met avocado en ananas
8,25
Salade Caprese
8,25
Buffelmozzarella tomaat en balsamico dressing
Garnalenkroketjes
9,25
Garnalenkroketjes met frisse salade
Bruschetta
8,25
Stokbrood met knoflook, tomaat, ui,
Parmezaanse kaas geserveerd met
frisse salade
Licht pikante knoflook gamba’s met feta
8,25
Parmaham gevuld met geitenkaas 9,95
Geserveerd met salade, tomaat, walnoten en
honing
Klein portie Spareribs
7,95

Geniet van voordeel

Maak uw keuze uit onderstaande
gerechten en eet 3 gangen vanaf € 24,95
Tomatensoep
Soep van de dag
Garnalenkroketjes met salade
Bruschetta
Carpaccio (+ 1,00)
Tournedos met pepersaus (+5,75)
Kipsate
Mixed grill (+3,25)
Visstoofpotje (+3,25)
Tonijnsteak (+ 3,25)
Dessert van de maand
Koffie of thee met bonbons
Dessert van onze kaart naar keuze (+2,95)

Kaasfondue

Diner

Vleesgerechten

Visgerechten

Tournedos (200 gram)
24,50
Rode wijn,- peper of stroganoff saus - verse
groente aardappeltjes – salade - frites
Surf & Turf
26,50
Tournedos met kruidenboter & gamba’s
verse groenten - aardappeltjes - salade - frites
Mixed grill
21,00
Koude sausjes - verse groente - aardappeltjes
salade - frites
Kipsate
16,95
Grote spies met kipdijfilet - satesaus
kroepoek - aardappeltjes - salade - frites
Heerlijk gemarineerde Spareribs
18,95
Koude sausjes - aardappeltjes - salade - frites
maiskolfje
Boeuf Bourguignon
18,95
In rode wijn gestoofd rundvlees met uitjes,
wortel en reepjes spek, verse groente aardappeltjes - frites - salade
Spaakhammetje met abdijkaas
18,95
Verse groente - aardappeltjes - frites - salade
Black Angus burger met frites
16,50
Broodje met rosé gebakken Black Angusburger
bacon - kaas - sla - ui - burgersaus - frites

Pikante knoflook gamba’s
19,75
Gebakken groente - aardappeltjes - frites - salade
Visstoofpotje
21,00
Verschillende soorten vis en groente in een
heerlijke vissaus, aardappeltjes - frites - salade
Tonijnsteak
22,50
Rose gebakken sashimi tonijnsteak - terriyakisaus
verse groente - aardappeltjes - frites - salade
Zeebaarsfilet met salsa
19,95
Tomatensalsa - kappertjes - citroen - knoflook
verse groente - aardappeltjes - frites - salade
Pannetje gekookte mosselen
22,95
Gekookt in bier of wijn - brood of frites, salade
dipsausjes (alleen verkrijgbaar tijdens het seizoen)

Kaasfondue van Emmentaler en Gruyère - brood
tortilla chips - verschillende soorten groente
frisse salade
(minimaal 2 personen)
18,50 p.p.

Mosselen
Zeeuwse mosselen, naturel of gekookt in bier
of wijn. Geserveerd met brood of frietjes,
salade en lekkere dipsausjes
22,95

Scan code voor drankenkaart

Vegetarisch
Vegetarische Falafel wrap
12,95
Sla - tomaat - komkommer - ui - ananas
augurk - knoflook - tzaziki - frites
Vegetarische kaastortellini
16,95
Diverse groente - feta - knoflook spinazie crèmesaus
Kaasfondue
18,50 p.p.
van Emmentaler en Gruyère - brood - tortilla
chips - verschillende soorten groente - frisse salade (minimaal 2 personen)

Desserts
Dessert van de maand
7,95
iedere maand een ander verrassend dessert
Bambino
4,95
Een vrolijk ijsje voor onze kleine gasten
Bonbons van witte chocolade gevuld met roodfruitijs
7,95
Creme brulee
7,95
Heerlijk vanilleroom met een gecarameliseerd suikerlaagje
Chocolade moulleux
7,95
Warme chocoladecake, met een hart van
warme vloeibare chocolade, geserveerd met vanilleijs

Lunch staat aan de andere kant
Voor voordeel en actie’s volg ons :
opkikkertjedenbosch

Puzzel diner
Een 3 gangen diner, waarbij
iedere gang wordt
voorafgegaan met een puzzel
die opgelost moet worden
voordat je je eten krijgt. Durf
jij deze uitdaging aan ?
Voor meer info scan de QR code

