TOSTI’S

Keuze uit wit of bruin brood.

Ham en/of kaas
Tosti Raadhuis
kip | rode pesto | kaas | tomaat

5
6

SOEP

Geserveerd met brood en boter.

Tomatensoep
lente ui

6

Soep van de chef
geïnspireerd door het seizoen

7

TAARTEN
Appeltaart
Pecan cranberry tartelette
Lemon mascarpone cheesecake

3.8
4.5
4.5

Slagroom

0.5

DESSERTS
Dame blanche
vanille ijs | chocolade saus | slagroom

7

Vers fruit
aardbeien sorbet | slagroom

7

Bolletje ijs naar keuze
vanille | pistache | aardbeien sorbet
Slagroom +0.5

1.75

Het Raadhuis staat voor alle dingen waar we zelf heel blij
van worden. We houden wel van contrast, we verbinden
de oude details van het Raadhuis met nieuwe elementen
en ook in de keuken zijn onze gerechten zowel vertrouwd
als uitdagend.

LUNCH

BROODJES

WARME GERECHTEN

Op dik gesneden witte of bruine boterham,
geserveerd met frites en mayonaise.

Carpaccio
oude kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise
Gerookte zalm
kruidenroomkaas | bieslook | rode ui
Huisgemaakte tonijnsalade
appel | little gem | peterselie
Steak sandwich
rode ui compote | paprika mayonaise
Geitenkaas
walnoten | honing | rucola

11
11.5
9.5
15
9.5

11

Twee bourgondische kroketten
met brood of frites | mosterdmayonaise

10

Raadhuis burger
brioche bun | kaas | bacon | harissa mayonaise |
frites

17

Onze hamburgers worden medium bereid.
Wil je jouw burger “well done”? Laat het ons weten.

Keuze uit wit of bruin brood.

10.5

MAALTIJDSALADES

Naturel
of stel hem zelf samen, per supplement
keuze uit ham | kaas | bacon | champignons

7.5
0.75

OMELET

Alle salades worden geserveerd met brood en boter.

Pittige kipsalade
komkommer | gebakken uitjes | ketjap

Pittige kip
met brood of frites | ketjap | taugé

UITSMIJTER

FLATBREAD
Flatbread uit de oven met wisselende topping |
vraag de bediening

12 uurtje
mini uitsmijter ham & kaas | kroket met brood |
soepje van de chef | pittige komkommersalade 12.5

14.5

Duo van vis
gerookte zalm | makreel | mesclum | citroen |
kappertjes

15.5

Tabouleh
gepofte paprika | yoghurt dressing |
granaatappelpitjes

13.5

Carpaccio salade
oude kaas | truffelmayonaise | pijnboompitten

14.5

Keuze uit wit of bruin brood.

Boerenomelet
ham | kaas | boerengroenten
Naturel
of stel hem zelf samen, per supplement
keuze uit ham | kaas | bacon | champignons

Vegetarisch gerecht
Heeft u een allergie? Vertel het de bediening.

9.5
7.5
0.75

