Gratis Wifi
Code:
wifibommel

CAFÉ BOMMEL
7 dagen per week open
zo t/m wo 10.00 - 0.00 uur
do t/m za 10.00 - 1.00 uur
Keukentijden
Lunch
ma t/m vr 11.30 - 14.30 uur
za en zo 10.00 - 16.30 uur
Diner
17.30 - 21.00 uur

WWW.CAFEBOMMEL.NL
facebook.com/cafebommel
twitter.com/cafebommel

LUNCH

Bommel 12-uurtje

LUNCH

Dagsoepje, uitsmijtertje (ham en kaas) en kroket,
met brood (wit/bruin), boter en huisgemaakte mosterd

10,00

Voor de kleintjes
Portie poffertjes met poedersuiker en roomboter
Twee boterhammen met boter en hagelslag, jam, Nutella of pindakaas
				
geserveerd met brood en boter
Salade met gebakken mosselen en spekjes met limoenmayonaise
Vegetarische salade met little gem, geitenkaas, appel, walnoot
en honing/mosterddressing

Salades

Tosti’s

op wit brood
Oude kaas
Oude kaas, tonijnsalade en chilisaus
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Brie, walnoot en honing
Tosti op dikke, bruine boterhammen
Tosti op dikke, bruine boterhammen met salade

Soep

met brood en huisgemaakte kruidenboter
Dagsoep
Gegratineerde uiensoep
				
		
Dagsoep of uiensoep met een tosti
Oude kaas, ham/kaas of ham/kaas/ananas
Oude kaas/tonijnsalade etc. of brie/walnoot etc

Soep met Tosti
Eiergerechten

5,00
5,00

11,50
13,50

4,00
6,00
4,25
4,50
6,00
+1,00
+2,00

Dagprijs
7,25

9,75
11,00

		
Drie eieren op twee witte of bruine boterhammen
11,50
Uitsmijter ‘Bommel’ met ham, kaas, bacon en carpaccio
9,00
Uitsmijter met ham en kaas
9,00
Uitsmijter met bacon
Uitsmijter met carpaccio,Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitjes en truffelmayonaise 13,75
9,50
Omelet met oude kaas en tomaat
10,00
Omelet met bacon en champignons

Bommel klassiekers

Clubsandwich met kipfilet, bacon, tomaat, komkommer, ei en tartaarsaus op toast
Warm broodje brie, bacon, tomaat en rode ui
Gehaktbal in eigen jus met brood, boter en huisgemaakte mosterd
Warm naanbrood met huisgemaakte tonijnsalade, overbakken met jonge kaas
Warm naanbrood met gerookte kipfilet, jalapeños en guacemole,
overbakken met oude kaas
Twee bruine boterhammen met carpaccio, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise
rucola en pijnboompitjes
Gebakken mosselen in kruidenkorst met brood en boter

Warme lunchgerechten

			
geserveerd met friet en salade
Vegetarische falafelburger met guacamole, jalapeño, tomaat en sla
Op ‘cajun-wijze’ gebakken zalmfilet afgeblust met honing
Kipsate met pindasaus, huisgemaakte atjar en kroepoek
Black Angus biefstuk met kruidenboter, champignon- of pepersaus
Bommelburger met bacon, oude kaas en onze speciale burgersaus

Kroketten

Twee kaaskroketten met wit brood, huisgemaakte mosterdmayonaise en salade
Twee vegetarische kroketten met wit brood, huisgemaakte mosterd en salade
Twee garnalenkroketten van Hollandse garnalen met wit brood,
huisgemaakte cocktailsaus en salade
Twee kalfskroketten met brood, huisgemaakte mosterd en salade
Twee vleeskroketten met wit brood, huisgemaakte mosterd en salade

10,00
9,00
8,50
8,00
8,50
11,00
8,50

16,50
19,50
15,50
20,00
17,50

10,50
10,50
15,50
10,50
10,50

Om te delen

Brood met smeersels
klein 5,00
huisgemaakte kruidenboter en aioli
groot 7,00
7,75
Truffelfrietjes met Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en bieslook
8,75
Loaded fries met chili con carne, jalapeños, kaas, crème fraiche en guacamole
7,75
Loaded cajun fries met spekjes, pico de gallo, bosui, jalapeño relish en kaassaus
9,75
Nachos deluxe met kaas, chili con carne, crème fraiche, guacamole en pico de gallo
8,75
Nachos deluxe vega met kaas, bonen, creme fraiche, guacamole en pico de gallo
Op verzoek ook glutenvrij brood verkrijgbaar
Friet in plaats van brood bij uw lunchgerecht
Truffelfriet i.p.v. normale friet

+1,50
+2,50
+3,75

