
FIJNE
PAASDAGEN!

PAAS
BRUNCH

TIP!
De Flammkuchen is een 

Elzasser specialiteit en op dit 
moment ongekend populair 
omdat je er eindeloos mee 
kunt variëren. Zo zet je in 
een paar minuten je eigen 

specialiteit op tafel.



ALS BEGELEIDER
Een milddroge riesling van het 
familiebedrijf Lorenz uit de Nahe.

2015 Lorenz riesling trocken 

1 Liter per fles 7.95

BEREIDING
FLAMMKUCHEN
Bestrijk de Flammkuchen met 
het crème fraîche mengsel en 
beleg met een topping naar keuze. 
10 minuten afbakken in een 
voorverwarmde oven op 220°C. 
Lekker was nog nooit zo makkelijk!

FLAMMKUCHEN 
TRADITIONEEL (zelf maken)

Flammkuchen  10 st 7.95 
Crème fraîche 40%  
Isigny AOP 100 gr  1.25
Pas ontbijtspek 100 gr 2.75

FLAMMKUCHEN 
PESTO RAUWE HAM 

Flammkuchen 10 st 7.95
Pesto Genovese 100 gr 2.45
Kwartelei 18 st 3.45
Gerookte rauwe ham 100 gr 3.95
Pijnboompitten 100 gr 3.95



ZOET, ZOETER, ZOETST

Paaschocolade 100 gr 2.95
Een mix van de leukste en de lekkerste 
paasfiguurtjes van de beste chocolade. 
 
Paaseitjes 100 gr 3.45
Een smakelijke variatie paaseitjes die je 
móet verstoppen anders halen ze de 
eerste paasdag niet.
 
Dolci baci koekjes 100 gr  2.75
De zoete kus uit Italië smaakt altijd.
 
Cannoli in 
diverse smaken  per stuk  1.25
Krokant koekje met een heerlijke crème 
vulling in diverse smaken van amaretto 
tot zabaglione.

KNAB, KNABBEL,
KNABBELEN

Luxe pinda
notenmelange  400 gr 6.95
Een overvolle melange met de
allerlekkerste noten uit onze notenbar.

Luxe bosvruchten 
melange 250 gr 5.95 
Speciaal voor de liefhebbers die graag 
een zoete bite willen.

Chocolade 
yoghurt-notenmix 250 gr 3.95 
De lekkerste noten en yoghurt
producten in een chocolade jasje.



VROLIJKE KAASDAGEN!

KAAS VOOR HET 
ONTBIJT, BRUNCH 
OF BORREL! 
KAAS KAN ALTIJD. 

Bleu de chèvre demi 100 gr 3.95
Romig, karaktervol met een tintelende 
blauwader.

Honing klaverkaas 100 gr 2.45
Spannend, fris en kruidig van smaak.

Tricolore kaas 100 gr 2.95
Kleurrijk, zacht, fris, met een pittig accent.

Morbier 100 gr 1.95
Bijzondere borrelkaas met dun laag je as
uit de Jura heeft ‘n romige pikante smaak.

Blu’ 61 100 gr 5.95
Winnaar met een grote W.

Klaverkaas Dartelaar 100 gr 2.50
Jonge romige geitenkaas met een
zachte zoete smaak.



BORRELTIJD!
GENIETEN MET
GEZELSCHAP EN
GEZELLIGHEID

Chili olijven 100 gr 1.95
Een unieke Spaanse smaaksensatie in
een pittige marinade.
 
Provencaalse 
olijvenmix 100 gr 2.95
De lekkerste olijven uit de mediterannee 
in de mix.
 
Pomamore 100 gr 2.95
Tapas van zongedroogde tomaatjes met 
knoflook en parmesan.  

Parmezaan Balsamico 100 gr 3.75
Parmezaan blokjes gemarineerd in
balsamico olie.

Baby artisjokken  100 gr 3.75
Typisch Spaans tapashapje voor de 
echte vega liefhebber.

Gevulde peppersweets
met roomkaas 100 gr 3.95 
Unieke Zuid-Afrikaanse delicatesse met 
een pittige zoete smaak.

Mortadello 
met pistache 100 gr 2.45
Pakt lekker, eet lekker, smaakt lekker.

Salami Ventricina 100 gr 3.95
Een echte salami met pittige bite. 

Serrano Salami 100 gr 2.95
Lekker gewoon, gewoon lekker. 

Gedroogde 
rauwe (Pas)ham 100 gr 3.95
Een natuurlijke rauwe ham. Langzaam 
gedroogd en in rust gerijpt. Mild en 
zacht van smaak. 

Div. desembroden  vanaf 2.50



LAMSSPECIALITEITEN EN 
ANDERE DELICATESSEN

Lamsham 100 gr 3.95
Gemaakt uit mager lamsvlees en licht 
gepekeld. Een ware smaaksensatie. 
 
Lamspaté 100 gr 2.95
Heerlijke Belgische grove pastei die ook 
bij de borrel zeer aangenaam is.

Abdijpaté van Oudenburg 
met abrikozen  100 gr 1.95
Een grove boerenpaté met toevoeging 
van abrikozen. Delicatesse voor de 
echte smulpaap.  

Kalfsrollade               100 gr 4.95
Zeer smeuïge rollade met een fijne 
structuur en finesse in de smaak.

Pastrami  
100 gr 4.95

Gerookt en gepekeld rundvlees wat in 
vele delen van de wereld een absolute 
delicatesse is.

Italiaanse beenham  per stuk 9.95 
Op traditionele wijze geroosterd
Een traktatie op je paasbuffet.
(alleen even opwarmen). 



D
e aanbiedingen uit deze uitgave zijn tot 14 dagen na uitgifte geldig of zolang de voorraad strekt. D

ruk- en zetfouten onder voorbehoud.

HAROLD HAMERSMA
PRIJS/KWALITEIT: 8
“Chardonnay flirt met lokale 
vermentino. bloezend en 
bloesemend. Meloensnoepjes, 
perzikfruit, een opwaaiend 
zomerjurkje en gelukkig van de 
dame in kwestie”.

ONNO KLEYN
PRIJS/KWALITEIT: 9
“De vermentino waait heftig 
dampend en groen van geur mijn 
glas uit. Men roert er nog wat 
chardonnay door voor de balans en 
vergist de zaak in eikenhout voor 
extra body; mooi, mooi, mooi”.

TOT PASEN, GEEN 8.95 
MAAR  7.95 PER FLES


