ONTBIJT
LUNCH
DRANKEN

Ontbijt

tot 11:30

Croissant

2,9

Lunch

vanaf 11:30 tot 16:00

Clubsandwiches - komen met friet

10,5

‘Club gerookte zalm’
Met kerrie, roomkaas ui, tomaat, komkommer, kappertjes en een gebakken ei

Met jam en boter

‘Club kip/bacon’

Brioche

10,5

Met avocado crème, gerookte zalm, gepocheerd ei

Met kruidenmayonaise kaas, tomaat, komkommer en een gebakken ei

Broodjes

10,5

‘Tuna melt’

Pancakes

5,8

‘Gerookte zalm’

Met blueberry of spek en roerei

Wentelteefjes

Met avocado crème, sla en een gekookt ei

6,2

Fries suikerbrood, hangop en roodfruit

Griekse yoghurt bowl met chiazaad
‘Uitsmijter’

6,8

Met ham/ kaas/ carpaccio (+1,50)

5

Landbol met pittige kippendijen, taugé, gebakken uitjes en cassave

‘Italia bol’
Landbol met salami, chorizo, kaas, rauwkost en een pepertje

‘Vega’
‘De nootzaak’

5

Yoghurt met walnoten, banaan en caramel

Iets warms

13,5 pp

Verschillende soorten brood
Hartig en zoet beleg
Griekse yoghurt met fruit en granola
Oeuf en cocotte (zalm of bacon)
Kleine kan verse jus

Kids ontbijt

Met truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes, ui, rucola & parmezaanse kaas

Met humus, gepofte rode biet, gedroogde olijven, mozzarella & yoghurt dressing

Yoghurt met walnoten, banaan en caramel

Wake up by Bell’s 2 personen

‘Carpaccio’
‘Bali bol’

11,5

‘De nootzaak’

Met kaas, kappertjes, rucola, komkommer, tomaat, rode ui, en gebakken ei

‘Croque-monsieur’ – 3-laags

5,8

‘Vlam tosti’ – 3-laags

6,8

‘Spaanse tosti’ – 3-laags

13,5

Met kaas, bacon, augurk, tomaat, rode ui, een spiegelei,
op een landbol met friet

‘Uitsmijter’

11,5

Met ham/ kaas/ carpaccio (+1,50)

Saté van kippendijen

14,5

Met satésaus, brood, friet en cassave

Salades – komt met brood van Menno

12,5

‘Tonijn’
Met verse tonijn, boontjes, peultjes, krieltjes, rode ui, tomaat en soja-sesamdressing

‘Carpaccio’

Diverse verse taarten

3,5

Vraag het huisgemaakte assortiment

‘High tea’

vanaf 2 personen

Met truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes, ui, rucola & parmezaanse kaas

‘Geitenkaas’
Met vijgen compote, honing-mosterddressing & walnoten

21,5 pp

Een etagère met diverse kleine hartige en
zoete broodjes, sandwiches zoetigheden en soep

‘Ceasar’
Met kip, ei, croutons en ceasar dressing (2 stuks gamba +3)
*Voor al het brood heeft u keuze uit: landbrood, landbrood meerzaden of glutenvrij brood*

*U dient de high tea minimaal 1 dag van tevoren te reserveren!*
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Smoothie

4,5

Warme dranken

‘Hamburger of Vega burger’

Specials

Cola
Cola zero
Fuze tea
Fanta
Cassis
Sprite
Tonic
Bitter lemon
Ginger ale
Rivella
Sourcy rood
Sourcy blauw
Appelsap
Tomatensap
Chocolademelk
Fristi
Verse jus
Melk
Limonade

6,8

Met chorizo en rode uit

Maiswafel
Zoete of hartige boterham
Fruit, yoghurt en rozijnen

Non-alcoholische koude dranken

Van de dag

Met pittig gehakt

4,8

Dranken

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Flat white
Latte macciato
Latte macciato bubbel shot
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macciato
Extra shot

2,5
2,8
2,9
3,9
3,5
4
2,5
3,1
2,7
0,5

Warme chocolademelk
Met slagroom

2,6
3

Verse thee
Verse muntthee
Verse gemberthee

2,6
3,1
3,1

ALLEEN VOOR DE KINDEREN
Tosti; 2 laags

3,5

Met alleen kaas of ham en kaas

Heeft u een allergie? Meld dit ons!

Pannenkoek van Bram

4,5

Tomatensoep

3

Brood vanmenno heeft een mooie knapperige korst en een heerlijk luchtige structuur. Dat komt doordat we het
deeg maar kort kneden en lang laten rusten. Zo krijgt het brood op een natuurlijke manier veel smaak. We vormen
het heel voorzichtig met de hand en bakken het op de stenen vloer van de oven. Daarbij gebruiken we alleen het
allerbeste Franse meel, water, zeezout en ons eigen zuurdesem of een beetje gist. Verder niks! Wil je meer weten
over dit bijzondere brood? Kijk dan op vanmenno.nl.’

DINER
Vanaf 17:00

Voorgerechten

Hoofdgerechten - Worden indien gewenst geserveerd met verse friet en een salade

Dessert
Bell’s bananas

Gamba’s knoflook bruschettas

9,7

Zeebaars

Carpaccio van runder zijlende

11,7

Plateau fruit de mer
Ossobuco

9,6

weekprijs

8,6

Bell’s steak

Met feta, spinazie, ricotta, pijnboompitten en tzatziki

23

Witte chocolade frambozen parfait met Italiaans schuim
en frambozen kletskop

24

Madaleines

Mibrasa grilled met gepofte zoete aardappel,
witte koolsalade, crème fraîche en BBQ saus

Tomaat – paprika soep

Hamburger of Vega burger

6

Met toast en aioli

Soto ajam

7

Indische kippensoep

22

Kaasplank

16

Churros

Mibrasa grilled, tomaten salsa, cheddar cheese,
gebakken ei en truffelmayonaise
Extra optie;
Pulled porc
+3,00
Bacon
+ 1,00
Jalapeno peper
+0,75

Monsterburger (ook als Vega optie te bestellen)

Hele kip

Salade Bell’s

16,5

Een rijk gevulde salade met groente en fruit.
Deze is de bestellen als VIS, VLEES OF VEGA (vraag naar het assortiment)

7,6
10,8

4 soorten kaas met kweepeer gelei en peccan noten

6,7

Met vanille-ijs

Voor de rebelletjes
22,5

3 Mibrasa grilled burgers, tomaten salsa, cheddar cheese,
gebakken ei en truffelmayonaise

Salades

7,6

Rabarber met witte chocolademousse

Diamanthaas uit de Mibrasa met garnituur

Soepen

7,6

Chocolademousse, bananenmousse, brownie,
bananenbrood, bananen yoghurtijs en pecannoten

Witte chocolade frambozen parfait

Kalfsschenkel, risone en groentes

Short ribs

Met salsa verde, granaatappel en gedroogde vijgen

Spannakopita

Mibrasa grilled met krieltjes en groenten

Kreeft, oesters, kokkels en coquilles

Met truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes,
ui, rucola & parmezaanse kaas

Gepofte aubergine

22,5

Tomatensoep

3,50

Met ballen en vermicelli

17,5

Pittige jerk marinade met appel/appelcompote

Pannenkoek van Bram

5,50

Zoet of hartig

Onze kip is sous-vide gegaard (6 uur slow cooking) in de oven daarna gegrild
in de Mibrasa. We houden de binnentemperatuur goed in de gaten zodat wij
precies weten wanneer de kip mals, sappig en precies goed gaar is. Door deze
manier van bereiden kan de kip rosé van kleur zijn. Ondanks deze kleur is de kip wel gaar.

Melazana ala parazane

8

Lasagne van aubergine

Witte wijn risotto

11,9

Met Parmezaan, oer aardpeer en paddenstoelen

Let’s meat

7,50

Als dessert hebben wij een kinderijsje

3,75

Weekprijs

Een plank met een variatie aan verschillende
soorten vlees uit de Mibrasa

Dag special

Broodje hamburger met frietjes

Dagprijs

* Alle vleesgerechten zijn te bestellen met een rode port saus, pepersaus of
een tijmsaus*
Mibrasa; Onze houtskool oven

Uit de dry aged kast

Heeft u een allergie? Meld dit ons!

Côte de boeuf
Vanaf 1 kilo

69

Vraag de bediening voor onze specials!

