Broodjes en lunchgerechten zijn te bestellen tot 17.00u.
Broodjes

12,95

10,95
12,50

Belegd met mozzarella, tomaat, basilicumolie en rode ui

Broodje tonijn

Paprikasoep (v)

Smeerboelplank 10.95

6,30

Een plank vol met crostini`s en
stokbrood.
Geserveerd met tapenade, kruidenboter,
guacamole, chilimayo en aioli

Met bosui en pijnboompitten

Oosterse soep (v)

Belegd met ham, kaas, ei, sla, tomaat, komkommer en rode ui

Broodje caprese

5,85

Met balletjes en bosui

Belegd met carpaccio, truffelmayo, pijnboompitten, rode ui, rucola en
Parmezaanse kaas

Broodje gezond (v)

Pannenkoeken

Tomatensoep (v)

keuze uit wit of bruin

Broodje carpaccio

Soepen

12,50

6,30

Met eiermie, kipstukjes en bosui

Soep van de chef

v.a. 6,85

Wisselende soep (vraag onze medewerkers)

Salades

Belegd met tonijnsalade, sla, ei en rode ui

Broodje ‘Oriëntaal’ (v)

12,95

Met roergebakken varkenshaas, sla, ui, paprika, champignons in een
ketjap sesamsaus

Salade carpaccio

We hebben grote en kleine pannenkoeken, Standaard serveren we een naturel
pannenkoek met stroop en poedersuiker.
Wilt u graag meer? We hebben verschillende toppings waar u uit kunt kiezen.
- Appel
- Ananas
- Kersen
- Nutella

11,95

Oosterse salade (v/vegan)

Gevuld met champignons in een kruiden knoflooksaus, gegratineerd met kaas en sla

Met roergebakken varkenshaas, ketjap sesamsaus, paprika,
rode ui en champignons

Broodje gyros (v/vegan)

Rijkelijke vissalade

12,95

Met gyros, sla, ui, paprika, champignons en geserveerd met tzatziki

Klein
n.v.t.

Groot
17,95

13,65

17,95

13,65

17,95

Pannenkoek Saté

13,65

17,95

Met varkenshaasstukjes, saté saus, kroepoek en ananas

De `had je niet gedacht’ pannenkoeken 15,50

Pannenkoek Gyros (v/vegan)

Met mozzarella, tomaat, basilicumolie en rode ui

Lunchgerechten

Met gyros, paprika, champignons en tzatziki

Onze burgers
6,65
6,95
7,35
9,95
10,95
12,50
10,50
12,65
11,50

geserveerd met mosterd en brood of frites

Lunch trio (v) spiegelei met ham en/of kaas, kroket, klein soepje, mosterd v.a.12,95

Gerechten met (vegan) kunnen ook veganistisch gemaakt worden.

- Ui
- Ham
- Kaas

Naturel klein 6,00 Naturel groot 7,00
Voor de eerste twee toppings betaald u 1,50 per topping
Voor drie of vier toppings betaald u 1,25 per topping
Vanaf 5 toppings betaald u 1,10 per topping

Met tonijnsalade, gerookte zalmsnippers, garnalen, cocktailsaus

Salade caprese

Gerechten met (v) kunnen ook vegetarisch gemaakt worden.

- Paprika
- Spek
- Champignons

Met truffelmayo, pijnboompitten, rode ui en Parmezaanse kaas

Gevulde broodbol met champignons

Tosti (v) met ham en/of kaas
Tosti Hawaï (v) met ham en/of kaas met ananas
Tosti Zuiderburen (v) met ham en/of kaas met een spiegelei
Uitsmijter (v) met ham, kaas en/ of spek
Uitsmijter de Bazaar (v) met ham, kaas, spek en champignons
Bazaars omelet (v) met champignons, paprika, ui, tomaat, spek en kaas
Pasteitje met huisgemaakte kippenragout
Pasteitje met friet met huisgemaakte kippenragout en mayonaise
Bourgondische kroketten (v/vegan)

- IJs
- Kaneelsuiker
- Rozijnen

Boeren burger (v)

16,50

Met spek, gebakken champignons, sla, ui, spiegel ei, curry en frites

Brute burger (v)

16,50

16,50

Kleine soep keuze uit al onze soepen
Poffertjes met poedersuiker
Tosti met ham/kaas (v)

16,50

Keuze uit wit of bruin brood

Met bacon, cheddar kaas, ui, tomaat, augurk, tomatenketchup en frites

Avocado burger (v)
Met mango chutney, chilimayo, sla, gefrituurde uienringen en frites

Burger van de chef (v)
Laat u verassen door de inspiratie van de chefs

Frietjes met een snack

Al onze kippen worden geserveerd met frites en huisgemaakte salade.

v.a. 4,30

5,50
6,65
7,65

Keuze uit

De Weerter Bazaar Kip!
Halve kip van het spit naturel
Halve kip piri piri met rode ui en paprika
Halve kip ‘Exotisch’ met mango chutney, ananas en kokos

Kindergerechten /senioren (tot 14 jaar en vanaf 65 +)

15,50
16,95

17,95

- Kroket (v/vegan)
- Mini kaassoufflé
- Frikandel
- Bitterballen
- Vegetarische mini loempia’s - Kipnuggets
Geserveerd met appelmoes en mayonaise

Kinder spaghetti bolognaise met geraspte kaas
Kinder saté varkenshaassaté met satésaus, kroepoek en frites
Kinder hamburgertje met frites, mayonaise en appelmoes
Kinder kip met frites, mayonaise en appelmoes

9,95
9,95
9,95
7,95

