Soepen
Groentesoep

€ 6,00

Rundvlees, gehaktballetjes, piccalilly, zilverui en augurk

Tomatensoep

€ 6,00

Rundergehaktballetjes en room

Franse Uiensoep

€ 7,00

Gegratineerd met oude kaas, knoflook en tijm

Kreeftensoep

€ 7,50

Goed gevuld met zeevruchten en een vleugje cognac
Brood met boter en tapenade

€ 3,50

Salades
Caesar salade Chicken

€ 11,50

Gepocheerde kip, tomaat, ei,
Parmezaanse kaas en Caesar dressing

Oosterse Salade

€ 13,50

Oosters gemarineerde ossenhaaspuntjes, soja,
sesam, ui, paprika en gemengde sla

Salade kip-cajun

€ 12,50

Met cashewnoten, rode ui, komkommer,
paprika, en lichte pikante dressing
Brood met boter en tapenade

€ 3,50

Broodjes
Oude Kaas

€ 7,50

Old Amsterdam, mosterddressing en augurk

Carpaccio

€ 8,50

Runder carpaccio, trufflemayo, pijnboompitten, Parmezaanse kaas

Gezond

€ 7,50

Ham, kaas, tomaat, ei, komkommer en rauwkost

Zalm

€ 7,50

Gerookte zalm, kruidenkaas, kapperappels, rode ui

Geitenkaas
Gegratineerde geitenkaas met honing, rucola en walnoten
Keuze uit waldkornbrood of Italiaanse bol

€ 7,50

Eiergerechten
Uitsmijter

€ 7,00

3 gebakken eieren met ham, kaas of rosbief

Uitsmijter Naaldhof

€ 8,25

3 gebakken eieren met spek, ui, champignons, paprika en kaas

Boerenomelet

€ 8,50

Omelet gevuld met groenten, ui, spek, champignons en kaas

Omelet

€ 8,00

Omelet naturel, ham, kaas of champignons
Keuze uit waldkornbrood, wit- of bruinbrood

Tosti’s
Tosti ham-kaas
Tosti ham-kaas-ananas
Tosti special

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,50

Ham, mozzarella, tomaat, pesto en rode ui
Keuze uit waldkornbrood, wit- of bruinbrood

Lunch klassiekers
Clubsandwich

€ 9,50

Kipfilet, bacon, tomaat, ei, salade, frites en mayo

Chef‘s Burger 250 gr.

€ 14,50

Italiaanse bol, rode ui, augurk, bacon, kropsla, steakfriet en chili mayo

12-uurtje

€ 9,50

3 sneetjes brood met kroket, rosbief en spiegelei en huzarensalade

Kroketten

€ 8,50

twee rundvleeskroketten met brood en mosterd

Saté
Varkenssaté, cassave chips, satésaus, atjar en frites

€ 14,50

Pizza’s
Pizza Margherita

€ 9,50

Tomaten en mozzarella

Pizza Salami

€ 10,50

Tomaten, mozzarella en salami

Pizza Quattro Formaggi

€ 12,50

Tomaten, mozzarella, gorgonzola, Parmezaanse kaas en geitenkaas

Pizza Tuna

€ 11,00

Tomaten, tonijn, rode ui en mozzarella

Pizza Carpaccio

€ 13,50

Pijnboompitten, pestodressing, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en rucola

Borrelhapjes
Broodplankje de luxe

€ 6,50

Stokbrood gegratineerd met oude kaas,
Waldkornbrood met pestodip, olijven, olie

Bitterballen

€ 5,00

10 stuks met mosterd en mayonaise

Bourgondische bitterballen

€ 6,50

8 stuks gevuld met draadjesvlees geserveerd met grove mosterd

Bittergarnituur

€ 5,50

10 stuks met mosterd en mayonaise

Loempia proeverij

€ 6,00

6 stuks stuks loempia’s van eend, pulled pork en Vietnamees met chilisaus

Yakitori

€ 6,50

4 kipspiesjes met atjar en chilisaus

Mini Nachos

€ 5,25

Nacho chips, ui, tomaat, kaas en gehakt

Hollandse portie kaas

€ 6,50

Jong belegen kaas, mosterd en Hollandse tafelzuren

Vleesplankje

€ 8,50

Rauwe hammen, worsten en garnituur

Bierplankje

€ 6,50

Gevulde pepers, Nacho chips, kaas, cervelaat en bitterballen

Borrelplateau

€ 14,50

Gerookte zalm, gerookte ham, bitterballen, kaas, cervelaat, brood met dips

Desserts
Kinderijsje

€ 4,50

IJsje in een leuke beker die de kinderen mee naar huis mogen nemen

Coupe ijs

€ 5,25

Vanille ijs met vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

Sorbet “De Naaldhof”

€ 6,50

Vanille ijs & aardbeien ijs met vruchtjes, aardbeiensaus en slagroom

Dame Blanche

€ 7,50

Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom
Grand Dessert per 2 personen
Een parade van lekkere dessertjes

€ 8,50 pp

Kaasplateau

€ 9,00

Diverse kazen uit de regio geserveerd met honingmosterdsaus en kletsenbrood
Voor meer desserts vraag dan a.u.b. om de dessertkaart.

Voor bij de koffie
Appelgebak met slagroom
Warme wafel
Extra Topping

€ 3,25
€ 2,95
€ 0,75

Slagroom, caramel, Nutella

Warme wafel kersen
Wafel met warme kersen, vanille ijs en slagroom

€ 6,95

