
ZOET
Holtkamp tompouce       3,80
maandag / woensdag /zaterdag 

Holtkamp appelpunt     3,80

Holtkamp chocolade taart    3,80

Chipolata taart      3,80

Saucijzenbroodje      3,25

Cheesecake Brownie      2,50

Jordy’s Boterkoek      2,50

Jordy’s Bananenbrood      2,75
Enkel gezoet door banaan/dadel (tarwevrij en vega)

Bonbons van de Bonte Koe (per stuk)          1,45

Wisselende specialiteiten zie vitrine

BORREL
Rotterdamse Bitterballen (6 stuks)   5,25

Holtkamp Bitterballen (6 stuks)             8,50

Olijven       3,00

Saucijzenbroodje in drieën    3,25

SANDWICHES & TOSTI’S
Naar keuze: Jordy’s naturel- / meergranen desembrood / glutenvrij

SANDWICHES

Sandwich van de week 
(vraag naar de sandwich van de week aan de bediening)

Sandwich avocado, humus, tuinkers, 
met zongedroogde tomaatjes     7,50

Sandwich bietenmakreelsalade 
met rode ui, cornichons en kappertjes   7,50

Sandwich truffelsalami, oude kaas en tomaat   7,50

Sandwich Tynjetaler 
met honing mosterd tapenade     7,00
‘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. 
 

Brood met bal      7,50

2 Holtkamp Maassluis kroketten (kaas of rund) 8,50

TOSTI’S  
Extra: ketchup, curry of mayonaise 0,30

Tosti boerenham of boerenkaas   5,00

Tosti boerenham & boerenkaas      6,00

Tosti kaas & tomaat      5,50

Tosti ham, kaas, tomaat & ui    6,50

Tosti chorizo, appel & kaas    6,50

Tosti geitenkaas & spek       6,50

Tosti blauwschimmelkaas, peer, walnoot & honing  6,50

ONTBIJT HELE DAG
Boerenyoghurt of soyayoghurt met muesli 
of granola koffie of thee     6,50
+ vers  fruit 2,50      

Brood met roerei  (3 eieren, extra ei 0,60)   6,50 
+ zalm 2,50 / bacon 1,00 / paddenstoelen 1,00

wentelteefjes      4,50 

Croissant        2,25
+ jam 0,55

SALADES
Caesar salade         8,00

Gemengde groene salade  
met geroosterde paprika en walnoot (vega)   7,00

Bietensalade met feta, pijnboompitten 
en spekjes        8,00

SOEPEN
Pittige zoeteaardappel/wortel soep met Sereh 
(citroengras) en koriander  (vega)   6,50

Tomatensoep met ballen       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, al-
lergieen of speciale wensen? Meldt dit even bij uw bestelling.


