BROODJES

snacks
Broodjes, soepen en
rijgbaar
rk
zijn de gehele dag ve

Kaas
Oude kaas
Brie
Sla, komkommer en honing-mosterd dressing
Ham
Gezond
Kroket
Rookworst
Gehaktbal
Zalm
Krokante kip
Sla, komkommer en Teriyaki saus

€ 3,10
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,25
€ 4,75
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,75
€ 4,75

Rustiek bruin of wit

PANINI’S
Italiaans
Mozzarella, tomaat en pesto

€ 4,00

Spaans
Geitenkaas, Serranoham en rucola

€ 4,50

Frans
Kip, brie en pesto

€ 4,50

TOSTI’S
Kaas
Ham & kaas
Kaas & tomaat
Ham & kaas & tomaat

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25

Alle tosti’s worden geserveerd met ketchup, curry of chili

Vegetarisch gerecht
Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

SOEPEN
Noedelsoep met kip en groenten
Kippensoep met oosterse groenten
en fijne mie, geserveerd met kroepoek

SOEPEN
€ 5,75

Rijkgevulde Italiaanse tomatensoep
Krachtige bouillon met Italiaanse groenten,
tomaat en pasta
‘Squash’ soep
Soep van verse pompoen met sjalotten
en verse kruiden

SNACKS
Brood met aioli
Borrelplank
Gehaktballetjes, kaas-stengels, Fuet,
brie en olijven
2 personen
4 personen
Vlammetjes (8)
Kaasstengels (8)
Gehaktballetjes (8)
Bitterballen (8)
Kaassoufflés (8)
Vegetarische mix (8)
Bittergarnituur mix
Bitterballen, kipnuggets, mini frikadelletjes
en kaassoufflés
24 stuks
48 stuks
Frites (portie)
Team-frites

€ 4,50
€ 4,50

€ 8,50
€ 16,00
€
€
€
€
€
€

7,50
7,50
4,50
4,50
4,50
4,50

€ 12,50
€ 22,50
€ 3,00
€ 8,50

SALADES

ONZE GROTE KAART
WORDT GESERVEERD
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
VAN 17:30 TOT 21:30 UUR

SALADE MET ORIENTAALSE GARNALEN

€ 9,75

Gemengde salade met gefrituurde garnalen in deegjasje,
tomaat, komkommer, ei en oosterse dressing

GEITENKAAS-SALADE MET WALNOTEN

€ 9,75

Gemengde salade met geitenkaas, walnoten, tomaat,
komkommer en honing-mosterd dressing

PAPADUM KIP

€ 9,75

Indiaas krokantje met gemengde salade met kip, bosui,
komkommer, tomaat, sesamzaad en wasabi dressing

PAPADUM ZALM

€ 10,50

Indiaas krokantje met zalm, gemengde salade,
tomaat, komkommer en wasabi dressing

BURGERS
CLASSIC ANGUS BURGER

€ 12,50

Gegrilde 100% Angus burger met tomaat, ui,
augurk en rucola op een briochebroodje

Spicy chickenburger

€ 11,50

Gepaneerde kipburger met komkommer, bosui,
sesam en pittige saus op een briochebroodje

Luxe vegaburger
Vegetarische burger met kaas, tomaat, pesto
en rucola op een briochebroodje

Alle burgers worden gereserveerd met
frites, salade en mayonaise

€ 11,50

SPECIALS
Frans rundvleestoofpotje

€ 12,50

Gestoofd rundvlees met Provençaalse kruiden,
champignons en ui, geserveerd met frites en salade

Kipsate ‘Houtrust’

€ 12,50

Gegrilde kipspiesjes met pindasaus, atjar en
kroepoek, geserveerd met frites en salade

POKEBOWL ‘Houtrust’

€ 12,50

Rijst met rauwkost en sesam (kip of gerookte zalm)

kip curry

€ 12,50

Met groenten en mango, geserveerd met rijst
Ook als vergetarisch gerecht mogelijk

weekspecial

€ 9,50

Dinsdag t/m vrijdag

PASTA’S

€ 10,50

PASTA’S
€ 9,50

tagliatelle BOLOGNESE
Met gehakt, groenten, rucola
en Parmezaanse kaas

tagliatelle KIP
Met groenten en crème fraiche

tagliatelle pesto
Met pesto, pijnboompitten
en geitenkaas

NAGERECHTEN
Vanille-ijs

€ 5,75

Met karamelsaus

Poffertjes
Met poedersuiker,
ijs en slagroom

€ 6,75

KOFFIE, THEE EN ...

Smoothier gslas
€ 3,50 pe

RED

Rood fruit, banaan
en sinaasappel

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Koffie verkeerd/latte
Cappuccino

€ 2,40
€ 2,40
€ 3,20
€ 2,60
€ 2,60

Munt/gemberthee

€ 2,60

Thee van Betjeman & Barton € 2,20
Rooibos Jardin Rouge
Darjeeling
Pouchkine (Earl Grey)
Les Invités (groene Chinese thee)
Quatres Fruits Rouge (vruchtenthee)
Wisselende seizoensthee

... LEKKERS
Cake, vanille of chocolade

GREEN

Banaan, spinazie,
yoghurt en appel

Homemade
Chocolate chip cookie
Wisselende baksels

yellow

Mango, banaan, kokos
en sinaasappel

HOUTRUST.NL

€ 1,25

€ 1 ,00

€ 2,00

€ 1,50
€ 2,25

