LUNCH
12:00 tot 15:00

Soep*:
-

Tomaten-groentensoep
Soep van de dag

Broodbol:
-

Tonijnsalade
Eiersalade met bacon
Gezond met ham, boerenkaas, tomaat, komkommer en scharrelei
Pittige kip met paprika, rode ui, champignons en chilisaus

Broodsnede (wit/bruin):
-

Twee ambachtelijke kroketten met mosterd
Twee garnalenkroketten met remoulade

Tosti’s (wit/bruin):
-

Ham en/of kaas
Brie met bosbessenjam en krokante spek
Geitenkaas met basilicumpesto
Mozzarella, salami en pesto

Uitsmijters (wit/bruin):
-

3 biologische spiegeleieren met ham en/of kaas
STUK (spek, tomaat, ui en kaas)

€ 7,95
€ 7,95

€ 9,50
€ 9,€ 9,€ 10,50

€ 9,25
€ 15,-

€ 7,50
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25

€ 11,€ 12,-

Maaltijdsalades*:
-

Pittige kip met chilimayonaise
€ 16,50
Geitenkaas, walnoten en huisgemaakte honing-mosterdmayonaise
€ 16,50
Carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffeldressing € 18,-

Beneden Sas Specials:
-

12 uurtje: Dagsoep, broodsnede tonijn- of eiersalade en een kroket

*Soep en salades worden altijd geserveerd met pain de mer.

Wij hanteren 1 rekening per tafel
Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.

€ 16,25

BORREL
15:00 tot 17:00

Koude hapjes
-

Kaasblokjes met mosterd
Pain de mer met roomboter, grof zeezout en olijfolie
Zwarte en groene olijven
Dun gesneden Spaanse Fuet

€ 6,95
€ 5,95
€ 4,50
€ 6,95

Warm bittergarnituur
-

Ambachtelijke vlees bitterballen met mosterd (6)
Vegetarische mini loempia’s met chilisaus (6)
Ambachtelijke mini frikandellen met mayonaise (6)
Mini kaassoufflés met mosterd (6)

€ 6,50
€ 6,50
€ 5,25
€ 6,50

Warm genieten
Bitterballen (3)
Vegetarische mini loempia’s (3)
Mini frikandellen (3)
Mini Kaassoufflés (3)
met mosterd en chilisaus

Wij hanteren 1 rekening per tafel
Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.

€ 12,50

Diner
17:00 tot 19:30

Wij hanteren van vrijdag tot en met zondag een wekelijks
wisselend keuzemenu van de chef waarbij we werken met
verse seizoensgebonden producten.
Wij raden aan voor diner te reserveren via
www.benedensas.nl

Wij hanteren 1 rekening per tafel
Voor meer informatie over allergenen kunt u terecht bij onze bediening.

