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Vraag naar
ons broodje van
de week!

BELEGDE BOTERHAMMEN

FLATBREAD

Gebraden rosbief

Flatbread kipfilet

Rosbief, rucola, truffelmayonaise,

Kipfilet, gerookte paprikamayonaise, avocado,

oude brokkelkaas en uitgebakken spek | 8

zongedroogde tomaat, augurk en mesclun sla | 7.50

Huisgemaakte kipkerriesalade

Flatbread geitenkaas

Veldsla en zoetzuur van komkommer, radijs en wortel | 7

Geitenkaas, rode biet, romaine sla,
walnoot, honing en balsamico dressing | 7.50

Clubsandwich Kaeswienkeltje kip
Kipfilet, spek, kruidige eiersalade, geraspte kaas,

Flatbread gerookte zalm

komkommer, ijsbergsla, paprika en tomaat | 8

Gerookte zalm, crème fraîche, groene kruiden, vleugje
limoen, salade van rode ui, komkommer en kappertjes

Clubsandwich Kaeswienkeltje zalm

| 8.50

Gerookte zalm, kruidige eiersalade, ijsbergsla,
rode ui, komkommer en kappertjes, ijsbergsla | 8.50

Flatbread is een rond plat brood. Flatbread wordt
op hoge temperatuur afgebakken waardoor het een

Voor onze belegde boterhammen kunt u

krokante buitenkant en zachte binnenkant krijgt.

kiezen uit wit of donker meergranen brood.

Ook heel lekker!

Uitsmijter naturel
2 boterhammen naar keuze, 3 gebakken eieren,
mesclun salade | 6.50

+ kaas, ham en/of spek € 1,- per supplement
Tosti boerenham en kaas
Wit of bruine boterhammen met boerenham

Hollands trots

en kaas, geserveerd met een kleine salade en

2 witte of bruine boterhammen met 2 rundvleeskroketten,

Zeeuwse mosterdmayonaise | 6.50

grove mosterd en Amsterdams zuur | 8

Tosti kip en pesto

Thools half ééntje

Wit of bruine boterhammen met kip, pesto

2 boterhammen naar keuze, geserveerd met o.a.

en kaas geserveerd met een kleine salade en

aardappelsalade, rundvleeskroket en mosterd, soepje

tomatensalsa | 6.50

van de dag, spiegelei en een mesclun salade | 13.50

Meergranen-stokbroodje brie

BBQ baconburger

Gedroogde vijg, noten, cranberries,

Verse rundburger, oude kaas, bacon, BBQ-saus, tomaat,

mesclun salade en rode uienjam | 7.50

sla en augurk met frites en paprikamayonaise | 14
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Soep

BORRELTIJD!

Tomatensoep | 6.50

Kalfsvleesbitterballen
8 stuks met Zeeuwse mosterd | 6.50

Soep van de dag
Zeker even naar vragen! | 6

Broodplankje
Wit en bruin brood geserveerd met aioli en tapenade
| 8.50

SALADES

Proeverij Kaeswienkeltje - kaasspecialiteiten
Lekker genieten met zijn tweetjes van verschillende

Salade Kaeswienkeltje
Rijk gevulde mesclun salade, olijven,
zongedroogde tomaat, komkommer, uitgebakken
spek, ei, rode ui, noten, oude kaas en broodcroutons,
geserveerd met een honing-mosterddressing | 13.50

kaasspecialiteiten uit ons Kaeswienkeltje, geserveerd met
boter en verschillende soorten brood, inclusief een glas
witte of rode huiswijn. Alleen per 2 personen te bestellen.
| 14.50 p.p.

Caesar salade

Proeverij Kaeswienkeltje - vlees- en kaasspecialiteiten

Romaine sla, croutons, gekookt ei, ansjovis,

Lekker genieten met zijn tweetjes van verschillende

caesar dressing en Parmezaanse kaas | 10

vlees- en kaasspecialiteiten uit ons Kaeswienkeltje,

met kipreepjes | 12

geserveerd met boter en verschillende soorten brood,
inclusief een glas witte of rode huiswijn. Alleen per 2

Alle soepen en salades worden geserveerd

personen te bestellen. | 17.50 p.p.

met brood en boter.

Eigenaresse Sabina droomde er als klein meisje van om in de voetsporen te treden van opa
& oma Potter. Zij hadden een zuivelwinkel met slijterij in de Dalemsestraat. Als kleindochter
was het Sabina’s droom om ooit een eigen kaaswinkel te openen. Haar droom werd
werkelijkheid en ze opende haar eerste kaaswinkel in de Dalemsestraat. Ze werd mama
en stopte na een tijd met de winkel om zich op de tweeling te kunnen richten.
Na 12 jaar begon het toch weer te kriebelen en opende Sabina opnieuw een kaaswinkel.
Dit keer met broodjes en dat bleek een succes. De broodjes kregen een eigen locatie
tegenover de kaaswinkel. Het pandje werd te klein, Brasserie Kaeswienkeltje opende
opnieuw haar deuren op de Kaaij. De kaaswinkel vindt u vandaag de dag in de Hoogstraat.
Alle producten die u in de Brasserie proeft zijn te koop in de kaaswinkel. Eetsmakelijk!
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