
LUNCH (tot 17.00 uur)

Brood
Sandwich gerookte zalm met roomkaas en                                8,5
mosterd-dille saus                                                                                 
Sandwich Reypenaer, tomaat en rucola 6,5
Bruschetta met lauwwarme ingelegde groenten,  7
pesto en geitenkaas 
Clubsandwich met gebakken ei, gerookte kipfi let,                   7,5
spek, kaas, tomaat, sla en komkommer  
Sandwich carpaccio Thialf stijl met pesto, 8,5
rucola, cashewnoot en parmezaanse kaas
Sandwich specials : zie de borden of vraag de bediening
 

salade
Carpaccio Thialf Style (gepekeld) met pesto,                           10,5
cashewnoten, rucola en parmezaanse kaas 
Vitello tonnato, kalfsvlees met tonijnsaus 9,5

Salade specials : zie de borden of vraag de bediening  

Soep
Wisselende soepen 
zie de krijtborden 

warme lunch
Thialf “de Grootte” burger (bio) met pulled pork,                  18,5
krokante  ham, zoetzuur, tomaat, huisgemaakte ketchup, 
mosterdmayonaise, rode kool salade en verse frieten         
Thialfb urger (bio) met huisgemaakte frieten  12,95
Broodje pulled pork met rodekoolsalade 8,5
met verse frieten en huisgemaakte mayonaise 10,5
Uitsmijter ham/kaas 6,75

Pasta
Spaghetti met paddestoelen, truff el, knofl ook,                      12,5
chilipeper en peterselie 
Spaghetti met gamba’s en kreeftensaus 12,5
Spaghetti bolognese met kaas 10,5

Kinders  
Mini-hamburger met frietjes en mayonaise                                6,5
Spaghetti bolognese met kaas 5,5
Tosti ham/kaas 3,5
Boterham met hagelslag, pindakaas of jam 2
Boerderijs (biologisch) kom naar  Vanaf 1,5
de bar en zoek er een uit. 
Portie kinderfriet met mayonaise 2,5
Kinderlimonade (biologisch) 1,75
Professor Grunschnabel schepijs per bol 1,75

tosti’s
wisselend, zie de krijtborden

Flammkuchen
Spek ui en aardappel 7,5
Geitenkaas, rucola en honing 7,5

Borrelhappen  
Bourgondische bitterballen 6 stuks 5,75
Nacho’s met gesmolten Cheddar, crème fraîche                       6,5
en guacamole
Antipasti, een bord vol hartige lekkernijen 12,5
Vers brood met heerlijke huisgemaakte dips 6,5
Plankje charcuterie  9,75
Kaasplankje 10,5
Guilty pleasure borrelplank voor 4 personen                            13,5
4 bitterballen, 4 vlammetjes, 4 kaasticks, 
4 mini-frikandel. Met mayonaise, mosterd en chilisaus
Kruidige, pittige polenta-kaassticks  6 stuks (vega)                    4

PROF GRUNSCHNABEL IJS
(Glutenvrij & lactosevrij) per bol  

In de smaken:  
Basil Lime (Basilicum met limoen) 1,75
Framboise extase (Framboos) 1,75
Fresas del habanero (Aardbei met pepers) 1,75
Mama mango maracuja (Mango) 1,75
Banana bahiana (Banaan met kokosmelk) 1,75
Café el khatib 1,75
( Arabicakoffi  e met kardemom en Bourbonvanille) 
Chococolate 1,75
(Chocola van kokos met vers geperste sinaasappelsap
en bourbonvanille) 
Indian winter 1,75
(gemberwortel met Indiase specerijen) 

 

Ons brood komt van De Streekbakker uit Nijmegen.
Ons vlees en vleeswaren komen o.a. van 
biologische slagerij  De Groene Weg.
Al onze gerechten worden met verse en verantwoorde
producten bereid. 

Heeft u een allergie of bent u zwanger,vraag dan om advies bij 
onze chef-kok.

Wanneer playground Thialf is gesloten, is het 
spelen op de playgound voor eigen risico. 
Let op: op Thialf is water aanwezig.

Brasserie Thialf is geen onderdeel van playground thialf. 


