BRASSERIE CRONESTEYN
BROODJES

De eitjes

BROODJE RENDANG
gestoomd broodje met rendang,
rode ui en taugé

8

TURKS BROODJE ZALM
Huisgerookte zalm, kruidenmayonaise,
kappertjes en rode ui

8

OVENTOAST
Twee boterhammen met ham, tomaat,
kaas en bieslook uit de oven

8

FLAMMKUCHEN
met crème fraîche, uien
en reepjes spek

9,5

POMPOENPITBROOD TONIJN
Frisse huisgemaakte tonijndalade

9

LEIDSE KAAS
Pompoenpitbrood met Leidse kaas en
mixed pickels

8,5

Uitsmijter rosbief

8

Uitsmijter ham en kaas (meegebakken)

8

Grote uitsmijter ham, kaas en rosbief

9,5

Omelet Cronesteyn, ham, kaas, tomaat,
champignons en lente ui

9,5

Omelet kaas en champignons

8,5

(3 eieren, 3 boterhammen)

Friet i.p.v. brood bij de omelet
+ € 1,50

SOEP
,5

POMODORISOEP MET BASILICUM
CRÈME FRAÎCHE

6
LICHT PITTIGE GEPOFTE
PAPRIKASOEP

6
Tot 12 jaar
Pannenkoek naturel met stroop en poedersuiker

6

kroket of kipstukjes of kaaspucks met patat, mayonaise en appelmoes

7

knakworst met patat, currysaus, mayonaise en appelmoes

7

‘le Kroket Ambachtelijke kroketten uit de regio
2 rundvlees kroketten
+ 2 boterhammen 8
+ frieten 9,5

2 Hollandse garnalenkroketten
+ 2 boterhammen 9
+ frieten 10,5

BRASSERIE CRONESTEYN
Koud
CHEFS PARADE
5 kleine voorgerechtjes, samenstelling
wisselt

SALADE GEITENKAAS
zachte geitenkaas, croutons pecannoten
en balsamico dressing

RUNDER CARPACCIO

acetomayonaise, Parmezaan en gepofte
pompoenpitten

/

Salades

15

CEASAR SALADE

9,5

SALADE HUISGEROOKTE ZALM

10,5

Gamba’s (gepeld)
met mediterrane knoflooksaus

met champagne vinaigrette en appelkappertjes

met atjar, frieten en casave kroepoek

TONIJNSTEAK
Paksoi en sojasaus

Beyond burger Vega
hamburgerbroodje, frieten, kruidenmayonaise

Kalfslever
gebraiseerde appel, rode uien, spek

10,5

bovenstaande salades als
maaltijd +4

6 stuks met brood

14,5

9 stuks met friet en
gemengde salade

20,5

WARM
Saté van varkenshaas

11

met gerookte kip, ei en mosterd
knoflook dressing

Toe / ijs
18

Aardbeien Romanoff met vanille-ijs

7,5

23

Crème brulee
met bolletje mango/passie sobetijs

8

16.5

Cassis sorbetijs

7

Selectie van kazen / noten vijgenbrood / pruimenchutney

12

Maple walnut ijs met slagroom

7
4
1,5

20

Punky (ijsbeker met vanille-ijs)
Pompoen
pitbrood
Aioli / muhammara
5

Waterijsje
Allergenen:
geeft u aan waar u allergisch voor bent en wij proberen onze
recepturen (indien mogelijk) hierop aan te passen.

