BR A SSERIE

LUNCHK A ART

WARME LUNCH

SANDWICHES
Gerookte zalm

8,75

citroenmayonaise en sla

Tonijnsalade

8,80
9,75
7,75

gebakken ei, kaas, spek,
gerookte kipfilet, tomaat,
komkommer en Brandermayonaise

7

zoetzure komkommer, tomaat,
krokante uitjes en hoisinsaus

8,75

rode koolsalade
met verse frieten +2,5

7,75

7,75

Bataatburger (vega)

Geitenkaas (vega)

7

brioche bun met honing en rucola

7

brioche bun met rode ui
en cheddar

6,75

Waldkorn

Pesto Turks brood

6,75

kaas, gerookte kip,
paddenstoelen en rucola

14,95

verse frieten, mayonaise,
korianderpesto en salade

7,75

Gebrande geitenkaas

(vega) kikkererwtendip

FL AMMKUCHEN
9

honing, druiven, sinaasappel en zaden

8,75

roomkaas, mosterd-dillesaus en rucola

Linzensalade gemengde salade

13,5

truffeltapenade, knoflook,
chilipeper en peterselie

13,5

kreeftensaus

11,5

9

feta en yoghurtdressing

Kikkererwtensalade

PASTA'S

Bolognese

7,75

7

brioche bun met cheddarkaas
rode ui en jalapeño

Ham, kaas en tomaat

Toast met roerei

Bruschetta ingelegde groente 7,25

Gamba’s

7,50

Frittata (vega)

SAL ADES

Paddenstoelen

Tonijn

Chorizo

Uitsmijters

honing, geroosterde paprika en rucola

Bagel met gerookte zalm

TOSTI’S

tomaat, paddenstoelen,
gamba, crème fraîche

gekarameliseerde walnoot,
druiven en mosterddressing

Gebrande geitenkaas (vega)

8,75

ingelegde groenten
en Parmezaanse kaas

truffelmayonaise, cashew
en Parmezaanse kaas

Brie uit de oven (vega)

Broodje pulled pork

keuze uit; ham, kaas, spek
en cheddar

Gebakken kipdijen op flatbread

Carpaccio Thialfstijl

Thialf ‘de Grootte’ burger (bio) 19
pulled pork en rode kool

ijbergsla en truffelmayonaise

Clubsandwich

13,5

verse frieten

rode ui en kappertjes

Steak sandwich op pide

Thialfburger (bio)

9,5

pompoen, tomaat, rode ui
met kip of makreel

Tagliata

9,5

balsamicostroop, rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

SOEPEN
Vraag de bediening
lunch wordt geserveerd tot 17:00 uur

Spek ui en aardappel

7,75

Geitenkaas honing en rucola
Zalm ui en kappertjes

7,75
7,75

KIDS
Tosti kaas of ham kaas
Tosti banaan pindakaas
Minibroodje

3,75
4,5
2,25

jam, pindakaas of Nutella

Thialf 'de kleine' burger

6,75

met frietjes en mayonaise

Spaghetti bolognese
6
Friet met mayonaise (kinderportie) 2,5
Boerderijsjes (zie koeling)
Schepijs Prof. Grunschnabel
2

BR A SSERIE

DINERK A ART

OM TE DELEN
Turks brood (vega)

7,5

met huisgemaakte dips

5

(6 stuks)

Bourgondische bitterballen 5,75
(6 stuks)

6,75

cheddar, guacamole en crème fraîche

Guilty pleasure borrelschaal

13,5

met 4 bitterballen, 4 frikandelletjes,
4 vlammetjes, 4 kaassticks en sauzen

Diamanthaas (bio)

Pavlova

Thialfburger (bio)

19,75

een bord vol hartige lekkernijen
ook vegetarisch of veganistisch

Carpaccio met rucola, pesto,

9,5

Parmezaanse kaas en cashewnoten

Vitello Tonnato dungesneden
kalfsmuis met tonijnsaus

SOEPEN
Raadpleeg de bediening

ZAKENLUNCH
OF EEN
FAMILIEDINER?

WIJ DENKEN GRAAG
MET U MEE!

HEEFT U EEN ALLERGIE
OF BENT U ZWANGER?
VRAAG ONZE KEUKENOM ADVIES!

13,5

9,5

Chocoladefondant

5,5

met een bolletje café el khatib (+2)

Cheesecake met vers fruit

6

Thialf ‘de Grootte’ burger (bio) 19

Brownie met vanilleslagroom

6

pulled pork, krokante Serranoham,
rode kool, tomaat, huisgemaakte ketchup,
verse frieten met mosterdmayonaise

Appeltaart van “de Droom”

14,5

burger van zoete aardappel met
kruidenmayonaise, koriander,
verse frieten en salade

13,5

6

met vers fruit en vanilleslagroom

krokante Serranoham, huisgemaakt
zoetzuur, tomaat, huisgemaakte ketchup,
verse frieten met mosterdmayonaise

Thialf bataatburger (vega)

VOORGERECHTEN
Antipasti (2 personen)

NAGERECHTEN

verse frieten en salade

Polenta-kaassticks (vega)

Nacho’s met kaasspread,

HOOFDGERECHTEN

3,75
3,75
3,75

Aardbei met pepers)

Mama mango maracuja
Mango
Banaan met kokosmelk

13,5
13,5
11,5

Café el khatib Arabicakoffie
met kardemom en Bourbonvanille

Chocolate Chocola met
sinaasappelsap en Bourbonvanille

Indian winter gemberwortel
met Indiase specerijen

KIDS
6,5

met frietjes en mayonaise

Spaghetti bolognese
6
Friet met mayonaise (kinderportie) 2,5
Rauwkost
3,5
komkommer, wortel en tomaat

Basil Lime Basilicum limoen
Framboise extase Framboos
Fresas del habanero

Banana bahiana

truffeltapenade, knoflook,
chilipeper en peterselie

Thialf 'de kleine' burger (bio)

2

Gluten- en lactosevrij

PASTA

Gamba’s en kreeftensaus
Bolognese

10,5

Prof. Grunschnabel ijs

kaas (1,5), ui (1,5), jalapeño (1,5),
paddenstoelen (2,5), dubbele burger (6,5)

Paddenstoelen

Kaasplankje

IJS

Extra’s voor op de Thialfburgers

Friet met huisgemaakte mayo
Rosevalaardappelen
Gemengde salade

4,75

met slagroom

SPECIALE KOFFIES
Irish coffee (Jameson)
Italian coffee (Amaretto)
Spanish coffee (Tia Maria)
French coffee (Grand Marnier)

7
7
7
7

