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Clubsandwich € 7,50 
Italiaanse bol belegd met sla, kip-kerriesalade,  

gerookte kip, uitgebakken spek, brie en garnituren.  

Broodje carpaccio € 9,25 
Milano broodje met pesto, pijnboompitten,  

sud´n sol tomaatjes en Parmigiano kaas. 

de “Buren” € 8,75 
Mais broodje met gebakken ossenhaasreepjes, taugé, 

paprika, ui, cashewnoten en Thaise ketjapsaus. 

Kip-Ketjap € 8,50 
Maïsbrood met ijsbergsla gebakken kiphaasjes,  
paprika, ui, taugé, champignons en ketjapsaus. 

Tong streelertje € 9,50                                                                     
Maïsbrood belegd met gerookte zalm, brie, 

 limoen dille crème, en afgemaakt met frisse salade. 

File de luxe € 6,25 
Maisbrood met filet americain, Parmigiano kaas, 

kappertjes, ei, sud´n sol tomaatjes, frisse sla en een 
streepje mayonaise. 

Als een geit € 7,95 

Italiaanse bol met warme honing geitenkaas, 
serranoham en notenpraline koekje. 

Verwen Trio € 9,95 
Drie kleine broodjes met gerookte zalm,  

tonijnsalade, garnalenkroket en garnituur. 

Sandwich Kip € 5,95 

Turksbrood met kaas, krokante kip, aioli en ijsbergsla.  

Sandwich Tuna € 6,75 

Turksbrood met tonijnsalade, ei,  
Parmigiano kaas, rode ui en ijsbergsla. 

Pain d’Antan Baconburger € 8,95 

met sla, gebakken ui, spek en een speciaalsaus. 

Sushi Vega € 10,95  
met gegrilde paprika, wakame en Japanse omelet. 

Sushi California € 10,95 
met Surimi, wakame en Japanse omelet. 

Geserveerd met wasabi-mayo en Thaise ketjapsaus.



Pantosti € 3,95 
Ham en kaas 

Pantosti Hawaï € 4,50 
Ham, kaas en ananas 

Pantosti de buren € 5,50 
Salami, ananas, sud n sol tomaatjes, kaas en brie. 

Chicken salad € 8,75 
Geroosterde kipfilet, bacon met diverse garnituren, 

sinaasappeldressing, Parmigiano kaas en frisse salade. 

Salade chèvre € 8,95        
Warme geitenkaas, tomaat, honing 

en een frisse salade. 

Gamba salade € 12,95 
Gewokte Thaise gamba`s met frisse salade. 

Uitsmijter kaas of ham  € 6,50 

Uitsmijter ham/kaas  € 6,50 

Uitsmijter rosbief  € 6,95 

Omelet ham/kaas  € 6,50 

Omelet de “Buren” € 6,95 
 (spek, ui, champignons en kaas)  

Twee kroketten € 5,95 
Rundvlees of kalfskroketten met brood of friet.  

Kip “van het stok” € 12,95 
 Kip-saté met pindasaus, friet of stokbrood. 

Pain d’Antan Baconburger € 12,95 

met sla, gebakken ui, spek, speciaalsaus 
en friet. 

Tomatensoep € 4,50 
Met brunoise groenten geserveerd met brood.  

Soep van het seizoen € 4,95 

Soep compleet met brood, kruidenboter  
en aolie € 2,50 extra
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