Welkom

Kleine kaart restaurants Saffier
Belegde broodjes
Broodje van de dag
Broodje van de dag vis
Broodje gezond
Broodje gerookte zalm
Broodje geitenkaas met honing
Broodje warm vlees

€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50

(Bovenstaande luxe broodjes kunt u kiezen
uit diverse soorten vers afgebakken broodjes)

Broodje kaas jong/belegen/oud/komijn
Broodje filet American met gekookt ei
Broodje bal gehakt
Broodje kroket/frikadel/kaassoufflé

€ 2,60
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,60

(Bovenstaande broodjes worden bereid op een
zacht broodje voor een vers afgebakken
broodje wordt €0,55extra in rekening gebracht)

€ 5,00

(kop soep van de dag, 2 boterhammen,
Gebakken ei en huzarensalade met garnering)

Eet smakelijk

Restaurant

Twaalfuurtje

Kroketten met brood
(2 kroketten met 2 sneetjes brood en garnituur)

€ 5,25

Tosti ham en/of kaas of kaas tomaat
Tosti geitenkaas met honing

€ 2,20
€ 2,90

Uitsmijters
Uitsmijter naturel
Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas

€ 4,15
€ 4,65
€ 5,20

(Voor een uitsmijter met 3 eieren is de meerprijs € 0,75)

Huisgemaakte Pannenkoeken
Pannenkoek naturel
Pannenkoek spek

€ 4,00
€ 4,90

Dagmenu
Soep van de dag
3-gangen dagmenu
Vis/vlees van de dag
Groenten van de dag
Aardappelen van de dag
Dessert van de dag

*Assortiment kan per locatie afwijken

€ 2,10
€ 9,80
€ 3,10
€ 2,05
€ 2,05
€ 1,80

Welkom

Kleine kaart restaurants Saffier
Snacks en borrelgarnituren
Bal gehakt
Kip-loempia met pikante saus
Kroket
Kaassoufflé
Portie bitterballen (7 per portie)
Portie frites (saus + € 0,25)
Borrelgarnituur (7 per portie)
Mandje brood met kruidenboter
Pannenkoek spek
3-gangen dagmenu
Vis/vlees van de dag
Groenten van de dag
Aardappelen van de dag
Dessert van de dag

€ 2,20
€ 3,60
€ 2,00
€ 1,65
€ 4,00
€ 2,75
€ 4,00
€ 3,35
€ 4,90
€ 9,80
€ 3,10
€ 2,05
€ 2,05
€ 1,80

Eet smakelijk

Restaurant

Frisdranken
Appelsap, Druivensap, Tomatensap
Verse Jus d'orange
Chaudfontaine rood of blauw
Coca cola, regular of light
Nestea ijsthee
Sprite, fanta orange, fanta cassis
Kinley tonic, bitter lemon
Chocomel, Fristi

€ 2,10
€ 2,10
€ 1,65
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10

Alcoholische dranken
Advocaat
Advocaat met slagroom
Amaretto, Tia Maria, Grand Marnier
Bacardi rum blanca
Cognac
Heineken pils
Jonge jenever, oude jenever
Port rood (ruby) of wit
Sherry medium of dry
Vieux
Whiskey

€ 2,60
€ 2,85
€ 3,60
€ 3,60
€ 5,00
€ 2,30
€ 2,60
€ 3,50
€ 2,70
€ 3,60
€ 5,00

Wijnen
Rode wijn van het huis
Rosé wijn (droog) van het huis
Zoete witte wijn van het huis
Droge witte wijn van het huis

*Assortiment kan per locatie afwijken

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Welkom

Kleine kaart restaurants Saffier
Warme dranken
Cappuccino
Espresso
Koffie
Koffie verkeerd
Thee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,05
€ 1,90
€ 1,90
€ 2,05
€ 1,65
€ 2,05
€ 2,60

Koffiespecialiteiten
€ 5,20
€ 5,20
€ 5,20
€ 5,20

Gebak
Gebak, uit de gebaksvitrine

Eet smakelijk

Restaurant

French coffee (Grand Marnier)
Irish coffee (Whiskey)
Italian coffee (Amaretto)
Spanish coffee (Tia Maria)

€ 2,70

Welkom in ons Restaurant
Naast het aanbod van bovenstaande
gerechten kunt u bij ons ook terecht voor op
maat gemaakte catering zoals bijv: high tea,
themabuffet, lunch, koffietafel,
verjaardagsviering, receptie en

Wenst u allergenen informatie geef dit
aan bij de restaurantmedewerkers
*Assortiment kan per locatie afwijken

