VOORGERECHTEN
Een keuze uit onze eigengemaakte verse soepen:
Romige tomatensoep ‘op Leo’s wijze’ 4,10
Grootmoeders groentesoep met balletjes 4,10
Rijk gevulde heldere kippensoep 4,10
Soep van het seizoen 4,10
Zie het schoolbord

Mandje stokbrood met kruidenboter 3,85
Huzarensalade 4,10
Trio van drie soorten vis met toast 9,10
Een mooi bord met gerookte zalm, forel en garnalen
op een knapperige salade

Voor de grote trek! 10,25

Voor de grote trek: Russisch ei, huzarensalade,
drie soorten vis en toast, rijk gegarneerd

MAALTIJDSALADES
Geitenkaas salade

9,75

Salade met romige geitenkaas, walnoten en honingdressing

Gerookte kip salade 9,75

Salade met gerookte kipfilet, knapperig gebakken spekjes en ananas

Salade Caprese

9,75

Salade met tomaat, mozzarella en groene geurige pesto

Tonijnsalade

9,75

Salade met tonijn, een garnering van boontjes, ui, olijven en paprika

Gerookte zalm salade 9,75

Salade met gerookte zalm, gegarneerd met tomaat, komkommer en ei
*

BROODJES
Ham, kaas of ei 2,50
Oude kaas, rosbief of spek 2,80
Gezond 3,80
Kroket of frikadel 3,45
Tonijnsalade 4,45
Hamburger de Ketting 4,55
Uit eigen keuken met ui, spek of kaas

Gehaktbal De Ketting 4,25

Een ambachtelijk bal met satésaus

Clubsandwich 6,95

3 sneetjes geroosterd brood met kipfilet, tomaat, komkommer, spek en mayonaise
Meerprijs stokbrood 1,35

STOKBROODJES

Gerookte zalm 6,00
met roomkaas

Hawaï 5,10

Met ham, kaas en ananas uit de oven

Madeleine 6,55

Gebakken spek met rucola en augurk

Warme beenham 7,35
Met satésaus
*

EIGERECHTEN
Uitsmijter of omelet met
ham, kaas of gebakken spek 7,35
Uitsmijter rosbief 7,75
Uitsmijter speciaal De Oude Ketting 8,60
kleine uitsmijter ham, extra snee brood, kroket en huzarensalade

Omelet naturel 7,00
Omelet champignon 7,75
Boerenomelet 8,70

rijk gevulde omelet met champignon, ui, paprika en groenten

12-uurtje 7,10

Drie boterhammen belegd met rosbief, kaas en gebakken ei en een glas melk

*

WARME LUNCHGERECHTEN

Frikadel of kroket met frites 5,85
Bal gehakt met frites 5,85
Een gouwe ouwe, groot formaat!

Hamburger met frites 5,85
XXL hamburger met frites en sla 7,85
Een hamburger eigen keuken

Schnitzel 15,75

Zie bord voor onze specialiteiten!
Met frites en groente

Biefstuk 18,35

Met frites en groente

Scholfilet 16,75

Met frites en groente

Bami of nasi speciaal 15,50
Met saté
*

ITALIAANSE BOL

Gerookte kip 5,35
Met uitgebakken spek, ananas en sla

Mozzarella

5,35

Met tomaat, pesto en sla

Geitenkaas

5,35

Met walnoten, sla en honingdressing

“De Ketting” 6,80

XXL Hamburger met kaas, tomaat, ui en ananas

TOSTI’S

Ham, kaas of ham en kaas 3,30
Mozzarella 3,80
Met tomaat en pesto

“De Ketting” 4,00
Met gerookte forel en roomkaas

SPELTBROOD
Een gezonde boterham.
Kinnebak

4,00

Kinnebakspek met mosterd-dille saus

Madeleine 4,00

Gebakken spek met rucola en augurk
*

