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MILLIGERS’ SPECIALS

BELEGDE
BROODJES
Oerbrood Carpaccio €9,50
Roomboter, gemengde sla, 
carpaccio, kappertjes, 
rode ui, Parmezaanse kaas, 
pittenmix, truffelmayonaise
Oerbrood Gerookte  €8,50
Zalm
Gerookte zalm, roomkaas, 
gemengde sla, rode ui, augurk, 
kappertjes, komkommer, limoen-
mayonaise
Oerbrood Geitenkaas €8,00 
Geitenkaascrème, gemengde sla, 
cherrytomaat, augurk, rode ui,
walnoten, honing, balsamico-
stroop
Oerbrood Gezond €7,50
Roomboter, gemengde sla, ei 
ham, kaas, tomaat, komkommer, 
augurk, Thousand Islanddressing
Oerbrood Tonijn- €7,50
mayonaise
Tonijnmayonaise,  gemengde sla, ei, 
kappertjes, augurk, tomaat, rode ui
Oerbrood Vegan €7,50
Gebakken champignons, rode ui,
paprika, knoflook, peterselie,
hummus, gemengde sla, pijnboom-
pitten

Spicy Chicken Bun €9,50
Pulled chicken, cheddar, jalapeño, rode ui, paprika, gemengde
sla, nacho’s en smokey cocktailsaus
BLT Bun €9,50
Gemengde sla, crispy bacon, tomaat, gebakken ei, rode ui,
nacho’s en mosterdmayonaise

12-uurtje €11,50
Oerbrood kaas met spiegeleitje, oerbrood met runder- of 
groentekroket, huisgemaakte soep vd chef

Aardbeienfantasie  €6,50
Aardbeien, softijs, merengue,
aardbeiensaus en slagroom
Dame blanche €6,00
Softijs, warme chocoladesaus, 
brownies en slagroom
Cheesecake €6,00
Mövenpick sorbetijs cassis,
bosbes, cookie, slagroom,
en roodfruitsaus
Coupe advocaat €6,00
Softijs, advocaat, merengue,
chocoladesaus, boerenjongens
Milkshakes vijf smaken €4,50
Softijs met slagroom €4,00
Kindercoupe €4,00
IJskoffie met espresso €8,00
en slagroom 

Versgemaakte  €5,50 
Dagsoep
Geserveerd met oerbrood en 
roomboter

Uitsmijter Klein  €6,50
1 plak oerbrood, ham, kaas 
en 2 spiegeleieren

Uitsmijter Groot €8,50
2 plakken oerbrood, ham, kaas 
en 3 spiegeleieren

1 Kroket op oerbrood  €4,50
Keuze uit een runder- of 
groentekroket. Geserveerd met 
roomboter en mosterd

2 Kroketten op  €8,00
oerbrood   
Keuze uit twee runder- of 
groentekroketten. Geserveerd 
met roomboter en mosterd

Kipsaté met brood €7,50
Oerbrood met een stokje kipsaté,
gemengde sla, kroepoek en 
gefrituurde uitjes

Tosti €3,20
Keuze uit kaas, ham/kaas op 
wit of bruin casinobrood. 
Geserveerd met saus naar 

keuze  

KLASSIEKERS

Salade Rundercarpaccio €15,50
Gemengde sla, carpaccio, kappertjes, pittenmix, rode ui, 
cherrytomaat, Parmezaan en truffelmayonaise

Salade Gamba €15,00
Gemengde sla, gamba’s, komkommer, champignons, rode ui,
rode peper, knoflook en cherrytomaat

Salade Zalm €15,00
Gemengde sla, gerookte zalm, komkommer, rode ui, tomaat,
kappertjes en limoenmayonaise

Salade Geitenkaas €14,00
Gemengde sla, geitenkaascrème, walnoten, rode ui, augurk,
cherrytomaatjes, honing en balsamicostroop

Salade Pulled Chicken €12,50
Gemengde sla, pulled chicken, rode ui, nacho crum, guacamole,
komkommer, tomaat en truffelmayonaise

Alle salades worden standaard geserveerd met oerbrood en
roomboter

Extra te bestellen:
Bucket patat €2,10
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