Eiergerechten
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter rosbief
Uitsmijter Reehorst
ham, rosbief en kaas

2 eieren
€ 6.00
€ 7.00
€ 8.00

Omelet champignon
Omelet Reehorst
Paprika, ui, champignons en spek

€ 8.00
€ 9.50

3 eieren
€ 7.50
€ 8.50
€ 9.50

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
Pannenkoek appel en rozijn
Pannenkoek spek
Pannenkoek kaas
Pannenkoek ananas
Pannenkoek Reehorst
Paprika, ui, champignons en spek

klein
€ 5.00
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 5.50
€ 7.00

Extra ingrediënt

€ 0.50 per ingrediënt

Diversen
2 kroketten met brood
Huisgemaakte gehaktbal met brood
Spaghetti Bolognese
Salade met gegrilde kip

€ 6.00
€ 6.50
€ 8.50
€ 8.50

Tiroler Gröstl
gebakken aardappels met spek, ham, ui,
komijnzaad en gebakken ei

€ 9.00

12 uurtje
Sneetje brood met kroket,
Sneetje brood met ham en kaas,
Soep van de dag

€ 9.50

Boterhammen Rijnstraat
€ 9.50
2 sneetjes belegd met ham, rosbief en huzarensalade,
gegarneerd met zalm, ei, tomaat, ui en augurk

groot
€ 6.50
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 8.50

U heeft keuze uit wit of volkorenbrood
Luxe broodjes
Broodjes worden vers voor u afgebakken, keuze uit:
waldkorn, witte pistolet of foccacia
Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, ui,
komkommer en ei

€ 7.00

Ossenworst met ui

€ 7.00

Tomaat, mozzarella en pesto uit de oven

€ 7.00

Brie en ananas uit de oven

€ 8.00

Gebakken kipfilet en spek met ui, paprika,
champignons en gegratineerd met kaas

€ 8.00

Warm vlees met huisgemaakte pindasaus

€ 8.00

Gerookte zalm met uiringen

€ 9.00

Carpaccio met Reypenaer kaas, sla,
tomaat en pijnboompitten

€ 9.00

Burgers
Broodje hamburger speciaal
€ 7.50
Sla, tomaat, komkommer, ui, augurk, majo en curry
Broodje visburger
Sla, ui en ravigottesaus

€ 7.50

Broodje kipburger
Gegrilde kipfilet, sla, tomaat en zigeunersaus

€ 8.00

Broodje BBQ-burger
€ 8.50
Sla, tomaat, gebakken ui & spek, majo en BBQ-saus
en cheddar cheese
Meerprijs friet € 2.50 per portie
- deze gerechten zijn vegetarisch - kan op verzoek vegetarisch

