Lunch
Sandwich

Biologisch brood
Geserveerd met een slamix
» Met malse gemarineerde kip van poelier de Haan, zongedroogde
tomaatjes en honingmosterd saus
» Met zachtromige boerenkaas, komkommer en pesto
» Met gerookte zalm, citroenmayonaise en kappertjes

7,95
7,95
8,50

Maaltijdsalade

Slamix
» Met gegrilde kip, zongedroogde tomaatjes en spekjes
» Met gegrilde groenten, stukjes kaas en noten
» Met gerookte zalm, kappertjes en croutons

9,95
9,95
10,50

Soep van de dag

5.50
Met een sneetje vers afgebakken biologisch brood

Warme lunch
» Omelet: zongedroogde tomaat, spekjes, kaas en bio brood
» Tosti: ham en kaas en ketchup
» Broodje boerenburger: biologisch gehakt, ui, komkommer, tomaat,
ketchup en mayonaise

7,95
4,95
7,50

Zoete lekkernij
» Hangop met vers fruit en slagroom
» Flensjes met jam of chocolade
» Taart: appeltaart of cheesecake
(vraag bediening om beschikbaarheid)

4,75
4,75
3,95
0,60

» Slagroom

Schepijs per bol

1.60
Biologisch roomijs gemaakt van melk van onze eigen koeien

Alle gerechten van de grote Sniep worden zo vers mogelijk bereid, er kan dus wel eens iets op zijn! De gerechten worden
bereid met biologische en/of streekproducten.
Voor allergeneninformatie kunt u informeren bij onze bediening.
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Dranken
Warme dranken
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Thee - diverse smaken
Verse muntthee
Warme chocolademelk

2,75
2,95
2,95
2,95
2,75

3,75
2,50
3,25
3,25

Alcoholische dranken
Biologische wijn
Rood (Cabernet Sauvignon)
Wit (Chardonnay)
Biologische prosecco
Bier
Heineken
Radler
0.0%
Brutaal blondje
Zilte zonderling
Groene hart tripel

3,95

4,50
2,95
2,95
2,95
3,75
3,75
3,75

Koude dranken
Cola
Sinas
Sprite
Spa rood
Bitter lemon
Biologische verse melk
Ijskoffie
met slagroom

Schulpsap
Appel aardbei
Appel
Appel peer
Appel vlierbes
Sinaasappelsap

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
4,25
2,95

3,20

High tea

23,50 p.p

Gelieve 2 dagen van te voren te reserveren

Prosecco
Onbeperkt thee
Scones
Muffins
Hartige taart
Vers belegde broodjes
Scrambled eggs
Hangop met vers fruit
Koffie met chocolade

Alle gerechten van de grote Sniep worden zo vers mogelijk bereid, er kan dus wel eens iets op zijn! De gerechten worden
bereid met biologische en/of streekproducten.
Voor allergeneninformatie kunt u informeren bij onze bediening.
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Diner
Hoofdgerecht
2 gangen
3 gangen

Voorgerecht

23,95
26,95
32,50

Soep van de dag
Vers gemaakt en geserveerd met een snee bio brood

Broodplankje
Vers biologisch brood met kruidenboter en aioli

Inspiratie van de Grote Sniep
Laat u verassen door onze kok

Hoofdgerecht
Keuze vlees of vis (vegatarisch is ook mogelijk)
Rund van eigen bio boerderij, Kip van de Haan of vis van de dag

Bijgerecht
Krokant gebakken patatas bravas en groenten van de dag

Extra’s
Mayonaise

Nagerecht
Zoet
2 bollen ijs van melk van de bio boerderij met vers fruit
Flensjes
Overgoten met jam of chocolade

Hangop
Met vers fruit en slagroom

Taart
Appeltaart of cheesecake

Alle gerechten van de grote Sniep worden zo vers mogelijk bereid, er kan dus wel eens iets op zijn! De gerechten worden
bereid met biologische en/of streekproducten.
Voor allergeneninformatie kunt u informeren bij onze bediening.
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