Middagkaart

Tosti’s van biologisch brood (ongebleekt meel)

(tot 17.00 uur)

6,50

 Tosti met beenham en Groninger belegen kaas
 Tosti met mozzarella, tomaat en basilicumpesto

Bij de koffie of thee
 Appelgebak
 Gebak van de dag

Soepen (geserveerd met stokbrood)

Clubsandwich van biologisch brood (ongebleekt meel) met
3,00
3,50

5,00

 Groninger mosterdsoep met bosui en spekjes
 Soep van de dag

Ambachtelijk Oerbrood (volkoren of licht tarwe) met

6,00

 Groninger belegen kaas, sla en tomaat
 Groninger nagelkaas, sla en komkommer
 Beenham, sla en mosterddressing

 Club met zalm, sla, tomaat, rode ui en een
komkommerdressing
 Club warme beenham, sla, bosui en een mosterddressing
 Club “BLT”, uitgebakken bacon, sla, tomaat en mayonaise
 Club “BLT” met spiegelei

8,00
8,00
8,50

Salades

9,50

 Salade Ardennerham met gemengde sla, olijven, gedroogde
tomaat, appel, mozzarella, walnoten en dressing van rode ui
 Salade Zalm met gemengde sla, komkommer, tomaat, rode
ui, appel en limoendressing

Pasta’s
Ambachtelijk Oerbrood (volkoren of licht tarwe) met
 Uitsmijter van 2 spiegeleieren, tomaat ham en kaas
 Huisgemaakte gehaktbal (hoh), mosterd en mayonaise
 Runderbeefburger, sla, tomaat, kaas, augurk en
meegebakken rode ui en spek

7,75
6,75
9,50

8,25

 Verse pasta met room, coppa di parma, rode ui, knoflook,
spinazie en parmesan
 Verse pasta met kipfilet, gekneusd korianderzaad,
gedroogde tomaat, mozzarella en groene pesto

11,50

Voor bij de borrel
 Gemarineerde artisjokjes

4,75

 Olijven, gedroogde tomaatjes en Coppa di Parma

4,75

 Portie gekruide gehaktballetjes (8 stuks)

4,75

 Portie “De Bourgondiër” bitterballen (6 stuks)

6,50

 Portie kaas en Groningerworst

4,75

 Plateau met Antipasta
Geroosterde courgette en aubergine, olijven, gemarineerde
artisjok, gedroogde tomaatjes mozzarella met
balsamicosiroop, focaccia met pesto en tapenade,
prosciutto, coppa di parma, salami en rucola met parmesan
en limoendressing

10,50

Voor een meer uitgebreide lunch van onze avondkaart dient u vooraf te
reserveren. Mailt u ons op eetlekker@piekenier.nl of bel 0597-655370.
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/depiekenier of op
Twitter: #RestdePiekenier
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