LUNCHKAART
Petit Pain Artisanal & Meergranen

12:00hr – 17:00hr
Hamburgers & Uitsmijters

Petit Pain wit Italiano uit de oven!

Hamburger menu classic

Belegd met ham, kaas, tomaat,
uien, champignons en oregano.

Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat,
uien, augurk, mayonaise, curry en friet.

7,50

12,50

Club sandwich gerookte kip/bacon

Hamburger menu cheese

Getoast brood, kaas, guacamole,
komkommer, tomaat en een sla.

Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat, uien
augurk, kaas, mayonaise, curry en friet

9,75

13,50

Petit Pain bruin bonjour uit de oven!

Hamburger menu bacon/cheese

Roombrie, honing, tijm
cashewnoten en rauwkost.

Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat uien,
augurk, bacon/kaas mayo, curry en friet.

7,50

14,50

Scampi salade

Saté met pindasaus

Garnalen, rauwkost garnituur, olijven,
fijne kruidendressing en landbrood.

3-Stokjes, kroepoek, gefrituurde uitjes,
frites en mayonaise.

Klein 9,75 – Groot 17,00

16,50

Petit Pain wit à la Passant

Uitsmijter Belegen kaas of Beenham

fricandeau, gebakken champignons,
uien en knoflooksaus.

2 boterhammen, belegen kaas of
beenham 3 gebakken eieren en bosuitjes.

8,25

8,25 - ham/kaas 8,75

Petit Pain bruin tonijnsalade

Uitsmijter bacon

(Huisgemaakt), tomaat, ui, augurk,
komkommer, olijven en rauwkost.

2 boterhammen, 3 gebakken eieren,
gebakken spek en bosuitjes.

7,75

9,25

Salade met geitenkaas

Uitsmijter à la Passant

Spekjes, druiven, walnoten, tomaat,
frambozendressing en landbrood.

2 boterhammen, 3 gebakken eieren, ham
kaas, tomaat, ui, champignons, bosuitjes.

Klein 9,75 – Groot 17,00

9,75

Petit Pain wit gezond

Twaalf uurtje

Beenham, belegen kaas, tomaat, augurk,
komkommer, ei en rauwkost.

½ Dagsoep, Bol rustiek, kroket,
getoast brood, gerookte zalm.

7,50

11,50

Petit Pain wit osseworst

TOSTI’S

Osseworst, augurk, tomaat, kappertjes,
partjes ei en rauwkost.

8,50
Club sandwich gerookte zalm
Getoast brood, roomkaas, tomaat,
komkommer, uien en kappertjes.

4,50
4,75
5,00
5,50

10,25
Kroketten brood
2 kroketten met wit of bruin brood,
rauwkost, roomboter en mosterd.

Heeft u een allegie of dieet
wens meld dit ons !

8,50
www.eetcafedepassant.nl

Alle prijzen op deze menukaart zijn in Euro !

LUNCHKAART

12:00hr – 21:30hr

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Mandje landbrood
Met smeersels
5,25

Surf & Turf
Ossenhaas van 200gr met 2 gamba’s
en pepersaus.

24,75
Dagsoep
Seizoen gebonden soep van de dag
5,75

Slibtongen
3 stuks in roomboter gebakken,
bieslook en citroen.

Vitello Tonato

22,50

Dun gesneden kalfsfricandeau, kappertjes,
tonijnmayonaise, rucola en landbrood.

Spare ribs (huisgemaakt)

10,75

Licht gekruid met knoflooksaus
en chilisaus.

Dubbel getrokken runderbouillon

18,75

Ravioli, verse groente, en landbrood.

6,50

Kabeljauw op de huid gebakken

Wrap gerookte zalm - Kruidenkaas

Spinazie, zongedroogde tomaat.
en Hollandaisesaus.

Rucola, komkommer en ui-ringen.

19,75

9,50

Kalfsentrecote

Carpaccio met Old Amsterdam

Champignons, kruidenboter en braadjus.

Mesclun, pijnboompitten, rauwkost,
mosterd/kerrie dressing & landbrood.

21,00

11,50
Kipspiesjes teriyakisaus
Gefrituurde uitjes en naturel chips.

8,50
Pizza wrap
Roombrie, spinazie, champignons, uien
en roomkaas.

17,50
Salade geitenkaas
druiven, walnoten, tomaat,
frambozendressing en landbrood.

Klein 9,75 – Groot 17,00
Scampi salade
Garnalen, rauwkost garnituur, olijven,
fijne kruidendressing en landbrood.

Klein 9,75 – Groot 17.00

Pour les enfants
Voor kinderen t/m 14 jaar.

Varkenshaas mozzarella
Tomatenchutney, basilicum en parmaham.

19,75
Saté met pindasaus
3-Stokjes, kroepoek, gefrituurde uitjes,
frites & mayonaise.

16,50
Hawaiiaanse poké bowl (salade of rijst )
Zalm, garnalen, surimi, komkommer, mais,
rode ui, mango, bosuitjes en poké dressing.

17,00
Pannetje gestoofde vis
4 soorten vis, mosselen, garnalen en dille.

19,50
Hamburger menu classic
Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat,
uien, augurk, mayonaise, curry en friet.

12,50
Hamburger menu cheese

Fricandel of Kroket of Kipnuggets
Frites, appelmoes en mayonaise.

Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat, uien
augurk, kaas, mayonaise, curry en friet

9,00

13,50

DAGSCHOTEL MAANDAG T/M VRIJDAG
14,00

Hamburger menu bacon/cheese

Vraag het aan de bediening,
zij staan u graag te woord.

Bol rustiek, hamburger 150gr, tomaat uien,
augurk, bacon/kaas mayo, curry en friet.

