ONTBIJT HELE DAG
Boerenyoghurt met muesli of granola
met koffie of thee

7,25

+ vers fruit +4,00

Brood met roerei (3 eieren, extra ei +0,85)

7,25

+ zalm 4,75 + bacon 1,25 +paddenstoelen 1,25

wentelteefjes

7,50

Croissant
+ Bon Maman Confitures 0,80

2,60

Boterham
Nutella of Hagelslag (melk, puur, vrucht)
+ Bon Maman Confitures 0,80

3,00

Gemengde groene salade
met geroosterde paprika en walnoot (vegan)
Bietensalade met feta, pijnboompitten
en corninchons + spekjes 1,00

11,50

8,75

10,50

SOEPEN
Pittige zoete aardappel/wortel soep
met Sereh (citroengras) en koriander (vegan) 7,25
Tomatensoep met ballen(ook vegan)

7,25

Mosterd roomsoep (vega)

6,50

Wij bereiden al onze tosti’s en sandwiches a-la
minuut, dit kan bij drukte tot iets langere
wachttijden leiden. Heeft u haast, allergieën of
speciale wensen? Meld dit even bij uw bestelling.

ZOET

Naar keuze: Jordy’s naturel- meergranen landbrood / glutenvrij + 1,80

Holtkamp tompouce
Holtkamp appelpunt
Holtkamp sachertorte
Holtkamp chipolata taart
Holtkamp saucijzenbroodje
Holtkamp harde mokka
Holtkamp hazelino (glutenvrij)
Holtkamp gevulde koek
Holtkamp pensee
Jordy’s cheesecake brownie
Jordy’s boterkoek
Jordy’s carrot cake
Jordy’s bananenbrood

SANDWICHES
Sandwich avocado, humus, tuinkers,
met zongedroogde tomaatjes

8,50

Sandwich bietensalade met makreel,
rode ui, cornichons en kappertjes

8,50

Sandwich taleggio met uiencompote en rucola
(dit is een rauwmelkse kaas)
8,50
Sandwich Tynjetaler
met honingmosterdsaus

Sandwich zalm met mierikswortelcrème
of roomkaas en bieslook
Brood met huisgemaakte bal

8,50

MC2 burger van de vegetarische slager
TOSTI’S
Tosti boerenham of boerenkaas
Tosti boerenham en boerenkaas
Tosti kaas & tomaat
Tosti ham, kaas, tomaat & ui
Tosti gehaktbal tynjetaler sambal
Tosti geitenkaas & spek
Tosti geitenkaas & ui
Tosti blauwschimmelkaas, peer,
walnoot & honing
Extra: ketchup, curry of mayonaise 0,40

Bonte Koe bonbons (per stuk)

1,65

Wisselende specialiteiten zie vitrine

10,25
8,25

2 Holtkamp Maassluis kroketten
Kaas of rund
garnalen met remouladesaus

4,10
4,35
4,35
4,35
3,75
4,25
4,25
3,10
3,10
3,40
3,40
3,40
3,40

Enkel gezoet door banaan/dadel en vegan

‘Tynjetaler’ is een bijzondere kaas van Friese grond.
Romig en ietsje zoet, met een knipoog naar de
Zwitserse Alpen. Deze relatief jonge kaas heeft
een licht pittige nasmaak.

SALADES
Caesar salade

SANDWICHES & TOSTI’S

10,50
13,00
9,25

5,50
6,50
6,00
7,00
8,00
7,00
7,00
7,25

VRIJDAG VANAF 17:00
Fish & Chips met salade

15,50

Steak met frites met salade

16,50

Dagschotel (vraag de bediening)

WARME DRANKEN & MELK

FRIS

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte
Latte macchiato
Flat white
Thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
Verse gember-muntthee
Chai Latte
Warme chocolademelk
Warme melk
Melk
Karnemelk
Soya/Havermelk

Fritz kola
33cl
Fritz kola sugarfree
33cl
Fritz appel-kers
33cl
Fritz melon
33cl
Fritz orange
33cl
Fritz lemon
33cl
Fritz rabarber
33cl
Fritz apfel schorle
33cl
Ice tea sparkling
Ice tea green
Tonic
Ginger ale
Bundaberg ginger beer 37,5cl
Fristi
Chocomel

2,70
2,70
3,40
2,80
3,20
3,30
3,30
3,90
3,90
2,80
3,60
3,60
3,90
3,90
3,40
3,00
2,80
2,80
3,40

WATER

extra shot espresso + 1,10

Soya/Havermelk + 0,80 / Slagroom + 0,70
alle koffies zijn verkrijgbaar als decaf

Earth Water plat
Earth Water sparkling

SAPPEN

klein

groot

Verse jus
Karnejus

4,40
3,80

5,80
4,90

3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
2,80
2,80
2,80
2,80
3,95
3,10
3,10

klein
3,10
3,10

groot
5,20
5,20

Wijn en Bier zie borrelkaart
Schulp biologische sappen:
Appelsap
perensap
Tomatensap
Appel/perensap
Appel/vlierbessensap
Appel/framboos
Appel/rabarber
Jus d’orange

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25

DINER@DONNER
Het team van diner@Donner kiest voor vers,
kwaliteit en ambachtelijk bereid en bij voorkeur
uit de buurt. Goed brood van Jordy’s bakery,
super tompoucen, appeltaart en saucijzen van
patisserie Holtkamp, kaas van de Kaashoeve
op de Binnenweg, vlees en vleeswaren van
slagerij Ooteman en chocolade van de Bonte
Koe. De koffie komt van ”man met bril”, de
groenten van Karel van der Vorm. Met de
ingrediënten van deze leveranciers maken wij
onze sandwiches, tosti’s, soepen en salades.
Geen poespas maar lekkere smaken, vers en
kwaliteit, dat is het uitgangspunt. Duurzaam en
waar mogelijk biologisch.
Maar er is meer. Omdat er in de directe
omgeving van Donner eigenlijk weinig lekker
eetbaars te koop is voor thuis hebben we een
selectie gemaakt van producten die we
verkopen als winkel, om mee te nemen voor
thuis, als picknick of cadeau. We beginnen met
een bescheiden maar bijzonder assortiment,
want we willen absoluut kunnen instaan voor
kwaliteit.

