Ontbijt

Tosti’s
Keuze uit bruin of wit desem brood

Croissant, boter en jam/ham en kaas
(+gekookt ei € 1,-)
Budget Ontbijt met een gekookt eitje,
2 sneetjes brood, boter en jam
Turkse yoghurt met huisgemaakte
granola en vers seizoens fruit
Wentelteefjes met vers seizoens fruit
3 pancakes met ahornsiroop, vers fruit
en crème fraîche(+2,- bacon)
Chantilly’s ontbijt, croissant met jam
en boter, brood met gebakken ei met ham
en kaas en yoghurt met granola

2,95
5
5,50
6,50
7,50

Salades & Soep

10,50

Soep van de dag
Ceasar salade met gemarineerde
kipfilet, gepocheerd ei,bacon, cherry
tomaat, parmazaan en croutons
Couscous salade met falafel balletjes,
Geitenkaas, rode ui, geroosterde paprika,
Komkommer, munt en korianderdressing

Eieren
Keuze uit bruin of wit desem brood
Uitsmijter/roerei naturel
+0,50 tomaat +1,- ham,kaas,bacon,
+2,- zalm,avacado
Eggs Benedict, twee gepocheerde eitjes met
Sla en Hollandaische saus
+1,- bacon +2,- zalm

5,95
7

www.facbook.com/CafeChantilly

4,50
5
6,95

Geserveerd met brood en boter
6
9,95
10,25

Voor de kleintjes
2 sneetjes brood met jam,nutella of
zelfgemaakte pindakaas

2,50

Specials
Keuze uit: bruin of wit

Broodjes
Reypenaar met tomaat, komkommer en
citrus mayonaise
Huisgemaakte truffel eiersalade met
rucola en parmazaan
Huisgemaakte tonijnsalade
met gemarineerde rode ui en salade
Humus met gegrilde groenten(v)
Carpaccio met truffelmayonaise, rucola,
rode ui, parmazaan en pijnboompitjes
Gerookte kip met venkel en
dragonmayonaise
Gerookte zalm met mierikswortel
mayonnaise, gemarineerde rode ui en salade

Kaas(v)
kaas & tomaat(v)ham & kaas/
chorizo & kaas +0,50 pesto
Croque Monsieur +1,- met spiegelei

5,50
6,50
6,50
6,50
7,50

2 kalfskroketten op brood met mosterd
ChantiesClub met avocado, kaas, rode
ui, gemarineerde kip, bacon, tomaat en een
gebakken eitje
Twaalf-uurtje: kroket, reypenaar en
een soepje van de dag
Burger C rundvlees burger met gebakken
ui, leerdammer kaas, sla, tomaat, bacon,
en zoete aardappel frietjes

8
8,95
9,50
13,50

7,95
8,95
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