Lunch…

van 12.00 tot 16.00

Kopje soep…
Soep van de dag

5,25

met een warm broodje met kruidenboter

Versgebakken broodje…
Keuze uit grof gesneden wit, donker brood of Italiaanse bol

Broodje gezond

5,95

met ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en sla

Hamburger op Italiaanse bol

12,95

met ui, augurk, tomaat, sla, spek, champignons, kaas,
pittige saus en friet

Ambachtelijke ”van Dobben” rundvleeskroketten
Ambachtelijke “van Dobben” kalfskroketten
Garnalenkroketten met cocktailsaus
Vegetarische groentekroketten
Warme beenham, mosterddressing en salade
Camembert burger op Italiaanse bol
met salade, mango en chili saus

7,50
8,25
8,50
7,00
7,95
11,95

Op steen gebakken Italiaans
flatbread met…
Salade van bacon, rucola, avocado en tomaat
8,50
Salade van warm gerookte zalm en
mosterd dressing
9,95
Pittig gekruide kipreepjes en frisse salade
9,25
Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola, balsamico, truffelmayo
en pesto
8,95
Geitenkaas, spek en salade van selderij
8,95
Salade van tonijn, appel, ui, kappertjes, augurk en romige
dressing, wasabi en frisse salade
9,50

Maaltijd salade met
kruidenbroodje…
Teernstra’s vissalade met gamba’s en…
Salade met gerookte bief, pesto, tomaat,
pijnboompitten en kaas
Salade van vis trio
Vegetarische salade met Burrata, tomaat,
basilicum en pesto

15,25
15,25
15,25
15,25

Een uitsmijter…
Met 3 gebakken eieren en keuze uit grof gesneden wit of donker brood

Boerenham
Kaas
Boerenham en kaas
Teernstra

7,75
7,45
8,00
8,95

met boerenham, spek, tomaat en kaas

Een tosti van de bakplaat…
Keuze uit wit of donker brood

Boerenham, kaas
Brie en basilicum
Mexicaanse tosti

5,75
6,25
5,75

met tomaten salsa, gehakt, kaas en guacamole

Speciaal aanbevolen…
Kinder 12 uurtje

5,70

2 boterhammen met pindakaas of jam + kroket, frikandel of
hamburger + flesje Fristi

Teernstra ’s 12 uurtje

9,50

½ kopje dag soep + broodje gezond + broodje kroket

Wrap met pikant gekruide kip

10,95

warm uit de oven

Plate spareribs

15,50

met friet en salade

Plate hotwings
met friet en salade

Clubsandwich
met geroosterde kip, spek, tomaat en roomkaas

15,50

