BROOD
12.00 - 16.00

GEROOKTE ZALM
avocado | groene asperge | rode ui | kapper tjes | mosterd | dille
9,5

OUDE KAAS
salade | komkommer | notenmix | truf felmayonaise
7,5

HERTENCARPACCIO
truf felcrème | parmezaanse kaas | rucola
8

PITTIGE KIPPENDIJEN
salade | bosui | sesam | asperge
8,5

WINTERWRAP

(VEGETARISCH)

gemarineerde groenten | fêta
8

KROKET
rundvleeskroket of groentekroket | salade
7,5

BIETENHUMMUS

( VEGETARISCH, KAN OOK VEGAN )

gebakken kikkerer wten | bietjes
8

VERKADE 12 UURTJE
soep van de week met broodje naar keuze en een
rundvleeskroket of groentekroket
12

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb je een allergie?
Meld het ons. Dan kunnen wij je helpen bij het maken van de keuze.

WARME GERECHTEN
12.00 - 16.00

SOEP VAN DE WEEK
brood | kruidenboter
6

TOSTI
ham | kaas | ketchup
6

UITSMIJTER
ham en/of kaas | wit- of bruinbrood
9

OMELET
bospaddenstoelen of gerookte zalm
10

VERKADE 12 UURTJE
soep van de week met broodje naar keuze en een
rundvleeskroket of groentekroket
12

PIZZETTA
tomatensaus | rauwe ham | bospaddenstoelen |
parmezaanse kaas | rucola | basilicumolie
11

PIZZETTA

( VEGETARISCH )

tomatensaus | bospaddenstoelen |
parmezaanse kaas | rucola | basilicumolie
10

VEGABURGER
VEGA
BURGER
wor tel-bietenburger | rode bietenbroodje | appel-witlofsalade | friet
12

VERKADEBURGER
runderhamburger | oude kaas | augurk | little gem | friet
14

HEERLIJK ONTBIJT
elke zondag vanaf 10.30

Een kopje koffie of thee met:
GRIEKSE YOGHURT

granola | vers bosfruit | honing

of

GEROOKTE ZALM

avocado | groene asperge | rode ui |
kapper tjes | mosterd | dille

of

CROISSANT

boter | jam | kruiden roerei | vers fruit

HEERLIJK OP
ZONDAG
Filmontbijt
Of je nou ‘s ochtends een rondje Bossche Broek
met de hond loopt, in je ochtendjas bijkomt
van een gezellige avond of fanatiek tientallen
kilometers f ietst, vanaf 10.30 uur kun je
uitpuf fen met een heerlijk ontbijt en een
goede f ilm. Meer info en tickets:
verkadefabriek.nl/filmontbijt

KINDERKAART
KROKET

met draadjesvlees? of een groentekroket!
op wit of bruin brood, met mosterd of mayonaise
5

ZOET

een boterham met hagelslag, chocopasta,
jam of pindakaas
2,5

TOSTI

uit het vuistje, belegd met kaas en/of ham
lekker dippen in ketchup, met een mini salade
4,5
bekijk alle kinderf ilms en -voorstellingen op
verkadefabriek.nl/metdefam

VOOR BIJ DE KOFFIE
12.00 - 00.00 uur

MOELLEUX
lavacake
3,5

DADELTAART
4

BLONDIE
3,5

VERKADEREEP

melk, puur of hazelnoot
4

HUISGEMAAKTE APPELTAART
4

WORTELTAART
4

CHEESECAKE STOOFPEER
4

BOSSCHE BOL
3,8

Wifi
Internet_Verkade

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb je een allergie?
Meld het ons. Dan kunnen wij je helpen bij het maken van de keuze.

VOOR BIJ DE BORREL
12.00 - 00.00

BITTERBALLEN OF VEGA OUDE KAAS BITTERBALLEN
kruidenmosterd
8

GROENTEKROKETJES

( VEGETARISCH )

truf felmayonaise
8

BOSPADDENSTOELENKROKETJES

( VEGETARISCH )

truf felmayonaise
8

SAMOSA
chilisaus
8

NACHOS

( VEGETARISCH )

salsa | avocadocrème | kaas | bosui
8

BORRELPLANK
groenten | kaas | vlees | noten | brood | dips
12,5

BORRELPLANK

( VEGETARISCH )

groenten | kaas | noten| brood | dips
10

GEMENGDE NOTEN
10

KNOFLOOKOLIJVEN
4

BROOD MET DIP
6

In vrijwel alle gerechten komen allergenen voor. Heb je een allergie?
Meld het ons. Dan kunnen wij je helpen bij het maken van de keuze.

