Klassieke Broodjes
Omdat ze gewoon goed zijn!

Sandwich

Broodje

Grof gesneden
plakken brood

Ovenheerlijke
verwenbroodjes

“Broodje Jonge Kaas”

€ 4,25

€ 3,25

“Broodje Oude Kaas”

€ 4,25

€ 3,25

“Broodje Schouderham”

€ 4,25

€ 3,25

“Broodje Ham en Kaas”

€ 4,75

€ 3,75

“Broodje Salami”

€ 4,25

€ 3,25

“Broodje Frikandel”

€-

€ 3,25

“Broodje Kroket”

€-

€ 3,25

“Broodje Gehaktbal”

€-

€ 3,95

Sandwich

Frietjes

Grof gesneden
plakken brood

Met een saus
naar keuze

€ 6,75

€ 6,75

“Heerlijk 12 uurtje”
Twee kroketten met garnituur en een soepje naar keuze!

Luxe Broodjes
Om je vingers bij af te likken!

Sandwich

Broodje

Grof gesneden
plakken brood

Ovenheerlijke
verwenbroodjes

€ 7,50

€ 6,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 8,50
Rijkelijk belegd met carpaccio op een bedje van rucola.
Afgemaakt met zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten.

€ 7,25

“Broodje Tomaat / Mozzarella”
Rijkelijk belegd met tomaat en mozzarella op een bedje van
gemengde sla en pesto. Afgemaakt met verse basilicum.

“Broodje Brie”
Lekkere plakken brie met heerlijke vijgen compote op een
bedje van lollo rosso.

“Broodje Carpaccio”

“Broodje Geitenkaas”
Romige geitenkaas omwikkelt met katenspek. Op smaak
gebracht met honing, rucola en pijnboompitten.

€ 6,95

€ 5,95

€ 8,50

€ 7,25

€ 7,75

€ 6,50

€ 7,50

€ 6,25

€ 7,75

€ 6,75

€ 7,75

€ 6,50

€ 6,75

€ 5,75

“Broodje Zalm”
Heerlijk gerookte zalm op een laagje van verse roomkaas
en lollo bianco.

“Broodje Hete Kip”
Gebakken kip op smaak gebracht met paprika,
champignons, courgette en een lekker pikant sausje.

“Broodje Gehakt”
Lekker gekruid gehakt. Gegratineerd met kaas en
afgewerkt met lekkere chilisaus.

“Broodje tonijnsalade”
Huisgemaakte tonijnsalade op smaak gebracht met tomaat,
komkommer, kappertjes en gemengde sla.

“Broodje Warm Vlees”
Gebakken warm vlees. Op smaak gebracht met uitjes,
champignons en satesaus.

“Broodje Gezond”
Rijkelijk belegd met schouderham, kaas, tomaat,
komkommer en ei. Afgewerkt met peterselie.

Uitsmijters
Je voelt je meteen weer kiplekker!

“Uitsmijter Naturel”

€ 5,50

“Uitsmijter Ham of Kaas”

€ 5,75

“Uitsmijter Ham en Kaas”

€ 5,95

“Uitsmijter Spek”

€ 5,75

“Uitsmijter Spek en Kaas”

€ 5,95

“Uitsmijter Tomaat en Kaas”

€ 5,95

Luxe Tosti’s
Omdat je eens iets anders wilt proberen!

“Tosti Geitenkaas”
Donker boerenbrood met geitenkaas, honing en stukjes bacon.

“Boeren Tosti”
Speltbrood belegd met ham en Reypenaer kaas.

“Croque Monsieur”
Witbrood met béchamel, roomkaas, gruyere en stukjes ham.

“Tosti Zalm”
Boeren maisbrood belegd met zalm, roerei, specerijen en dille.

“Tosti Caprese”
Witbrood met zongedroogde tomaatjes, mozzarella en pesto.

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Voor de grote trek…!
Omdat we graag groots uitpakken
“MEGA Tosti”
Witbrood met pittig gehakt en gegratineerde kaas of met ham/kaas

“MEGA Super Burger”
Verse hamburger, rijkelijk belegd. Zoals je mag verwachten!

“Verse Supersaté”
Huisgemaakte kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek en frietjes.

€ 6,50
€ 7,50

€ 13,50

“Verse Spareribs”
Verse spareribs, geserveerd met frietjes en rauwkost.
In de smaken: ketjap, pittig of honing.

€ 15,00

“Club Sandwich”
Geroosterd brood met ham, kaas, kipfilet, bacon, ei, tomaat,
komkommer, gemengde sla en een dressing van mayonnaise.

€ 7,50

“Sea Sandwich”
Geroosterd brood; 1/3 belegd met gerookte zalm en roomkaas;
1/3 belegd met paling, komkommer en een mosterd-mayonaise
dressing; 1/3 belegd met heerlijke tonijnsalade.

€ 8,50

Overheerlijke Salades
Fris en lekker zijn onze salades!
“Tonijn Salade”
Salade met tonijn, kappertjes, rode ui en mayonaise dressing

€ 7,75

“Spaanse Kip Salade”
Salade met kipfilet op een bedje van Spaanse ham, olijven,
zongedroogde tomaatjes, kaas en zoete Chili dressing.

“Geitenkaas Salade”
Salade met geitenkaas, spek, appel en honing.

€ 8,25

€ 7,75

Warme Wafels
Ovenvers en onweerstaanbaar!

“Wafel met poedersuiker”

€ 3,50

“Wafel met poedersuiker en slagroom”

€ 4,00

“Wafel met vanille-ijs ”

€ 4,80

“Wafel met vanille-ijs en slagroom”

€ 5,30

“Wafel met warme chocoladesaus”

€ 4,00

“Wafel met warme chocoladesaus en slagroom”

€ 4,50

“Wafel met warme kersen en slagroom”

€ 5,00

“Wafel met warme kersen, vanille-ijs en slagroom”

€ 6,00

“Wafel met aardbeien en slagroom* ”

€ 5,75

“Wafel met aardbeien, vanille-ijs en slagroom * ”

€ 6,75

* Seizoensgebonden

IJscoupes
IJs en ijskoud het lekkerst!

“Coupe Dame Blanche”
Vanille-ijs met warme chocoladesaus en slagroom

“Coupe Poire Belle Hélène”
Vanille-ijs met stukjes peer, chocoladesaus en slagroom

“Coupe Amaretto”
Vanille-ijs met amaretti’s, amarettosiroop en slagroom

“Coupe Banaan Royaal”
Vanille en bananenijs met banaan, chocoladesaus en slagroom

“Coupe Caramel”
Vanille en caramel-ijs met caramelsaus en slagroom

“Coupe Aardbeien special * ”
Vanille en aardbeienijs met verse aardbeien en slagroom

“Coupe Cherise”
Vanille-ijs met warme kersen en slagroom

“Coupe Choco-polonaise”
Vanille en stracciatella-ijs met chocoladesaus en slagroom

“Kindercoupe”
Vanille-ijs met smarties, slagroom en een leuke verrassing!!

* Seizoensgebonden

€ 4,90
€ 5,75
€ 6,25
€ 6,50
€ 5,75
€ 6,50
€ 6,50
€ 5,25

€ 3,40

Kids special
Omdat wij ook aan onze kleine gast denken!

“Frietje met saus naar keuze”
Keuze uit: mayonaise, ketchup, curry en appelmoes

“Snack naar keuze”
Keuze uit: Frikandel, kroket, kaassoufflé en kipnuggets

v.a. € 2,25

v.a. € 1,75

“Poffertjes”
Met boter en lekker veel poedersuiker

“Naturel Pannenkoek”

€ 3,00
€ 4,00

Met suiker en/of stroop

“Tosti Ham en Kaas”

€ 2,50

Soepen
Een 4-uurtje waar je van opknapt!

“Tomatensoep”

€ 3,50

“Oma’s Kippensoep”

€ 4,00

Bedankt voor uw bezoek aan eeterij De Melanen
Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het anderen!

