
catering-Toppers
Luxe broodjes
Keuze uit: witte baguette of steengebakken 
meergranen baguette

Broodje rosbief     € 6,25
Met olijfolie, croutons, pecorino kaas, 
zongedroogde tomaatjes en olijven

Broodje tonijnsalade    € 6,25
Huisgemaakte tonijnsalade

Broodje zalm      € 7,25
Gerookte zalm met roomkaas, 
remouladesaus en bieslook

Broodje carpaccio     € 7,25
Carpaccio met tru�el mayonaise, 
olijven, zongedroogde tomaatjes, 
spek en pecorino kaas

Broodje garnalen     € 8,25
Hollandse garnalen salade met 
appel, witlof en cocktailsaus

Broodje gezond     € 4,75
Met ham, kaas, tomaat, sla, croutons 
en pijnboompitjes

Broodje vegetarisch     € 4,75
Met kaas, ei, tomaat, komkommer, 
croutons, ui, pijnboombitjes en walnoten
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catering-Toppers
Gegrilde panini’s

Panini tosti      € 4,25
Ham/kaas

Panini hete kip     € 6,50
Kip/chilisaus/paprika/ui/kaas

Panini Thuis!      € 5,75
Spek/fricandeau/andalousesaus/tomaat/kaas

Panini brie      € 5,25
(ook vegetarisch te bestellen) 
Brie/honing/spekjes/walnoten

Scharreleieren

Uitsmijter v.a.     € 7,25
Keuze uit: ham, kaas, spek, fricandeau 
en rosbief

Uitsmijter Thuis!     € 8,25
Met rosbief, kaas en ham met een garnituur 
van champignon en spek

Roerei zalm      € 8,75
Geserveerd op toast

Bourgondisch roerei    € 8,75
Goedgevuld roerei met champignons, 
spek, ui en paprika

Boeren omelet     € 8,75
Met spek, champignons, uitjes en paprika
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catering-Toppers
Thuis! specials

Thuisburger      € 13,75
(T)huisgemaakte hamburger met spek, 
augurk, tomaat en huisgemaakte saus, 
geserveerd met frites en mayonaise

12 uurtje       € 11,75
Drie boterhammen: gebakken ei met ham, 
mix van champignons, spek en ui en
een van Dobben kroket met mosterd

Club sandwich     € 9,25
Op gegrild brood met eiersalade, gerookte 
kip en spek, geserveerd met frites en 
mayonaise

Broodje warm vlees    € 8,25 
Gebakken fricadeau met champignons, 
ui en paprika in een licht pikante saus

Van Dobben kroketten    € 8,00
2 Van Dobben rundvleeskroketten op brood

Garnalenkroketten    € 8,00
/ Groentekroketten
Keuze uit garnalenkroketten of 
groentekroketten op brood, geserveerd 
met cocktailsaus

Ossenhaas      € 13,75
Ossenhaas reepjes met champignons en ui 
in rode wijnsaus, geserveerd met friet en 
mayonaise
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catering-Toppers
Wraps (koud)

Caesar wrap      € 7,25
Met gerookte kip, spek, ei en mosterd 
dille dressing

Geitenkaas wrap     € 7,25
Met geitenkaas, sla, honing, appel en walnoten

Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades worden geserveerd 
met brood en roomboter

Tonijn salade     € 11,75
Salade met tonijn, kappertjes, uitjes, 
tomaat en komkommer

Vis salade      € 13,75
met Hollandse garnalen, gerookte 
zalm en paling

Caesar salade     € 12,75
Salade met gerookte kip, spek, 
ei en mosterd dille dressing

Scampi salade     € 13,75
Salade met scampi’s, pikante tomatensaus, 
kno�ook, croutons en pecorino kaas

Geitenkaas salade     € 12,50
Salade met geitenkaas, omwikkeld 
met spek en mosterd dillesaus
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catering-Toppers
Soepen

Tomatensoep      € 5,25
Huisgemaakte tomatensoep met basilicum

Aardappelsoep     € 5,75 
Van zoete aardappel met kokos, gember en limoen

Zalmsoep      € 6,25 
Soep van verse spinazie en gerookte zalm
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