Ontbijt

Brunch
vanaf 2 personen

Gezonde Start
Verse jus d’orange, yoghurt met muesli, fruitsalade
en bloemenhoning

6,75*

Brunch
Verse jus d’orange, melk of karnemelk
Groninger mosterdsoep, croissant, broodmandje,
rosbief, ham, kaas, diverse soorten jam, vers fruit,
yoghurt, muesli en cereals

15,50

A Paris
Verse jus d’orange en een croissant met diverse
soorten jam of jong belegen kaas

4,75*

Katerontbijt
Omelet met kaas en bacon, geserveerd met een
bruistablet en dubbele espresso

Royale brunch
Zoals de brunch maar dan met gerookte zalm,
gerookte makreel, paté, geitenkaas en kipmayonaise 19,50

9,50*

Extra (groente)kroket

Ontbijttafel t/m 12 uur
Verse jus d’orange, melk of karnemelk, croissant,
broodmandje, ham, kaas, diverse soorten jam,
yoghurt en muesli, omelet of spiegelei

9,50*

Soep & Salade

2,00

Club sandwich

geserveerd met brood van Meester Boulanger Haafs

Wekelijks wisselend
Onze huisgemaakte soep
Groningse Marne mosterdsoep
Met uitgebakken spekjes en prei
Salade makreel
Diverse slasoorten, zoetzure rode bietjes,
gerookte makreel, appel en citroenmayonaise

6,50*

6,50*

12,50

Feithhuis chicken mayo
Huisgemaakte chicken mayo met diverse slasoorten,
courgette, tomaat, komkommer en
mosterdmayonaise
13,25
Salade geroosterde groenten
Geroosterde groenten, diverse slasoorten, geitenkaas
en hummus
11,75*

Feithhuis club
Toast met chicken mayo, bacon, oude kaas,
gemengde sla, tomaat, augurk

10,50

Feithhuis vega
Toast met guacamole, hummus, oude kaas,
tomaat en gemengde sla

9,75*

Zalmsandwich
Open toast met gerookte zalm, bieslook-roomkaas,
gemengde sla en courgettesalade

11,25

Belegd brood

Eigerechten

keuze uit bruin of wit brood van Meester Boulanger Haafs

keuze uit bruin of wit brood van Meester Boulanger Haafs

Oude kaas
Met mosterdmayonaise en bosui

5,75*

Uitsmijter ham-kaas of rosbief
Met aardappelsalade

9,25*

Huisgemaakte boerenpaté
Met aceto-balsamico siroop en koolsla

7,50

Omelet
Bacon-kaas

9,25*

Vegan
Hummus, geroosterde groenten en tomaat

6,75*

Omelet
Zalm-roomkaas

11,25*

Rosbief speciaal
Met saus van gekookt ei, sjalotjes en augurk

7,75

2 kroketten van Cas Spijkers
Met gemengde salade en Marne mosterd

8,50

2 biologische groentekroketten
Met gemengde salade en Marne mosterd

8,50

Grilled sandwich
Mozzarella, tomaat & pesto

7,50*

Chicken mayo, gesmolten kaas & komkommer

7,75

Geroosterde groenten & geitenkaas

7,50*

Feithhuis Specials
Tataki van rund
met ingelegde komkommer, pijnboompitten en gepofte ui
10,50
Feithhuis entrecôte
met kruidenboter, verse friet en gemengde sla
16,50

Feithhuis burger
met sla, tomaat, augurk, bacon, kaas, bbqsaus
en verse friet
13,50
Feithhuis vegaburger
huisgemaakte burger van couscous, kikkererwten,
tomaat en paprika met vadouvanmayonaise
en verse friet
11,50

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

