Tacos
Twee tacoschelpen van mais geserveerd met rauwkost en gevuld met...

38.Verse groenten, kikkererwten, kidneybonen en mais, gegratineerd met brie 9,95
40. Gebakken rundergehakt met paprika, ui, bonenmix, gegratineerd met kaas 9,95
Bij te bestellen saus bij de tocos: zure room 2,00 / guacamole 3,00 / salsasaus 2,00

Fajitas

Vers

								

Tortilla van tarwemeel besmeerd met zure room, gevuld met
ijsbergsla en een mild of pittige vulling van....

41. Gebakken kipreepjes met paprika, ui, bonenmix en cajunkruiden 9,95
42. Gebakken rundergehakt met paprika, ui, bonenmix en cajunkruiden 9,95
43. Gebakken beefreepjes met paprika, ui, bonenmix en cajunkruiden 12,00
44. Roergebakken verse groenten, bonenmix en fetakaas 9,95

Verrassend

Aanbevolen saus bij de fajitas: zure room 2,00 / guacamole 3,00 / salsasaus 2,00

Burritos

							

Tortilla van tarwemeel besmeerd met tomatensaus, gevuld met een mild of pittig gekruide vulling van....

45. Gebakken kipreepjes met cajunkruiden 13,00

Bijzonder

46. Gebakken rundergehakt met cajunkruiden 13,00
47. Roergebakken verse groenten met cajunkruiden 13,00
48. Runderstoofvlees met cajunkruiden 14,00
Alle burritos worden afgebakken in de oven en gegratineerd met zure room en kaas.
Bij te bestellen saus bij de buritos: zure room 2,00 / guacamole 3,00 / salsasaus 2,00

Arépas					
‘Broodje’’ gemaakt van gekookt maismeel (polenta) gefrituurd voor een krokante buitenkant, belegd met.....

49. Serranoham, paprika, rode ui en tomaat met zure room 9,50
50. Gebakken kipreepjes, paprika, ui en bonenmix rundergehakt 9,75
51. Gebakken rundergehakt, paprika, ui en bonenmix 9,75
52. Gebakken beefreepjes, paprika, ui en bonenmix 10,75
53. Roergebakken verse groenten met brie 9,50
Bij te bestellen saus bij de arépas: zure room 2,00 / guacamole 3,00 / salsasaus 2,00

Lekker

LUNCHKAART ASTER

39. Gebakken kipreepjes met paprika, ui, bonenmix, gegratineerd met kaas 9,95

Soepen
Alle soepen worden vers gemaakt.

19. Gebakken kip met tomaat, paprika, ui en cajunkruiden 8,75

01.Vegetarische tomatensoep met pesto 6,50

20. Gebakken rundergehakt met tomaat, paprika, ui, cajunkruiden 8,75

02. Mosterdsoep met/zonder spekjes 6,50

21. Gebakken beefreepjes met paprika, ui en jalopenos pepers 11,50

03.Vissoep met zeevruchten en groenten 7,50

Plates
Uitsmijters

22. Twee rundvleeskroketten met brood of frites en salade 9,50

04. Ham, kaas met 3 eieren op maisbrood 9,95

23. Huisgemaakte runderhamburger op brood met frites en salade 14,75

05. Ham, kaas, gebakken spek met 3 eieren op maisbrood 10,50

24. Huisgemaakte groentenburger op brood met frites en salade 14,50
25. Gebakken scholfilet, ui en kappertjes met frites en salade 16,50

Omeletten

Bij te bestellen saus: mayonaise 1,50 / ketchup of curry 1,50 / aioli 2,00 / bravasaus 2,00

06.Verse groenten met 3 geklopte eieren op brood 9,95
07. Gebakken champignons, ui met 3 eieren op brood 9,95

Sandwiches

08.Verse groenten, ham en spek met 3 eieren op brood 12,50

26. Serranoham met gemengde sla, rode ui, paprika, tomaat en gebakken spek 9,95
27. Gerookte zalm met gemengde sla, rode ui, paprika en kappertjes 9,95

Tosti’s

28. Manchegokaas met gemengde sla, tomaat, paprika en rode ui 9,50

09. Ham en/of kaas 5,00
10. Ham, kaas en ananas 6,00

Maaltijdsalades

11. Tomaat, brie en pesto 6,50

Alle salades worden gemaakt met gemengde sla en....

29. Gerookte zalm, paprika, tomaat, rode ui en kappertjes 15,50

Tosti’s speciaal

30. Gegrilde kipfilet met paprika, tomaat, rode ui en noten 15,50

Voor de grote eter, gemaakt met turks brood.

31.Vers geroosterde groenten 15,00

12. Gerookte zalm, paprika, ui, brie, pesto en kapertjes 12,50

32. Fetakaas, gegrilde zoete paprika, rode ui, tomaat, paprika en olijven 15,00

13. Ham, tomaat, paprika en kaas 11,50

Salades worden geserveerd met brood, dipsaus en dressing.

14. Gegrilde aubergine, tomaat, paprika, ui, brie en pesto 12,50

Wraps
Vers afgebakken belegde broodjes

Gegrilde tortilla van tarwe besmeerd met zure room,

15. Gerookte zalm met kappertjes en honing-mosterd mayonaise 8,95

gevuld met gemengde sla, paprika, rode ui en een koude vulling van....

16. Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes-dille mayonaise 8,50

33. Huisgemaakte tonijnsalade en kappertjes 9,95

17. Serranoham met tomaat en olijven 8,75

34. Gerookte zalm en kappertjes 9,95

18. Gezond met ham, kaas, tomaat en ei 8,50

35.Vers gegrilde kip met guacamole 9,50
36. Fetakaas, tomaat en gegrilde zoete paprika 9,25
37. Manchegokaas met tomaat 8,75

