Ontbijt - Lunch - High Tea
Ontbijt & Brunch
Goedemorgen ontbijt
Yoghurt met muesli en bloemenhoning, croissant met kaas of jam, fruitsalade en verse jus d’orange*		

7,50

Brunch
Soep, boerenbrood en croissant, ham, kaas, ossenworst, diverse soorten zoet beleg, yoghurt met muesli
en bloemenhoning, fruitsalade. Verse jus d’orange, melk of karnemelk*						

15,50

Royale brunch
Zoals de brunch met zalmsalade, huisgemaakte kipsalade, roerei en geitenkaas*				

21,50

Lekker in combinatie met de brunch! Een (groente) kroket 2,50 en/of een feestelijk glas cava 3,75
												

Soep & Salade geserveerd met brood
Wisselende seizoenssoep huisgemaakt 									6,50
Groningse Marne mosterdsoep met uitgebakken spekjes en prei*						6,50
Zalmsalade huisgemaakte zalmsalade op diverse slasoorten met verse groene kruiden				

14,50

Feithhuis chicken mayo huisgemaakte kipsalade met diverse slasoorten, courgette, tomaat, komkommer
en mosterdmayonaise 												14,50
Parelgort en pesto salade op diverse slasoorten met cherrytomaat, hummus, komkommer en rucola		

12,50

Sandwiches keuze uit spelt wit of boerenbruin
Feithhuis club toast met chicken mayo, bacon, oude kaas, diverse slasoorten, tomaat, augurk 			

11,50

Smokey bbq toast met licht gerookte tofu, rode ui, hummus, tomaat, rucola en bbq-saus			

10,50

Zalmsandwich toast met huisgemaakte zalmsalade, bieslook-roomkaas, en diverse slasoorten			

11,50

Veganistisch
* Vegetarische gerechten of gerechten die vegetarisch geserveerd kunnen worden.
** Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij informeren u graag.

Klassiekers keuze uit spelt wit of boerenbruin
Ossenworst met augurk, Amsterdams uitje en mosterdmayonaise op spelt wit of boerenbruin			

7,50

Eiersalade van Eric op spelt wit of boerenbruin*								7.50
2 ambachtelijke kroketten van rundvlees of groenten op spelt wit of boerenbruin met aardappelsalade
en Marne mosterd*												8,50
Uitsmijter ham-kaas op spelt wit of boerenbruin met aardappelsalade*					

9,25

Roerei bacon-kaas of zalm-roomkaas (+ 1.50) op spelt wit of boerenbruin met aardappelsalade*		

9,50

Grilled sandwiches keuze uit spelt wit of boerenbruin
Mozzarella, tomaat en pesto*										7,50
Chicken mayo, gesmolten kaas en komkommer								8,50
Geitenkaas met honing en walnoten*									9,50
										

Feithhuis Specials
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rode ui en mosterdmayonaise							11,50
Feithhuis biefstuk met kruidenboter of saus van de dag, verse friet en diverse slasoorten			

19,50

Feithhuis hamburger 100% weiderundburger met sla, tomaat, augurk, bacon, kaas, bbq-saus en verse friet

14,50

Feithhuis vegetarische burger huisgemaakte burger van couscous, kikkererwten, tomaat, paprika en sla
met vadouvanmayonaise en verse friet*										13,50

High Tea
Tea & Sweets potje thee, scone met lemon curd en clotted cream en een assortiment van
zoete lekkernijen (3 st.)												12,50
Feithhuis High Tea onbeperkt thee, diverse soorten gebak, mini sandwiches, vegetarische quiche,
muffins en scones met lemon curd en clotted cream*								

19,50

Royal High Tea zoals de Feithhuis High Tea maar dan inclusief een glas cava, een macaron en een bonbon*

24,50

Veganistisch
* Vegetarische gerechten of gerechten die vegetarisch geserveerd kunnen worden.
** Onze producten kunnen allergenen bevatten, wij informeren u graag.

