Gewoon
Kaas

Ontbijt bij Gewoon Kaas!
van 8.00 - 12.00 uur
jus d’orange
koﬃe of thee
croissant
krentenbol
toast
spiegel ei
boerenachterham
beemsterkaas
huisgemaakte jam

€ 9,95
Ook voor catering!
Vraag naar de folder.
www.gewoonkaas.nl

info@gewoonkaas.nl

Gewoon
Kaas
Belegde broodjes

Drank

wit of bruin, pistolet of zacht*
van

Goudse kaas
Boerenkaas
Beemster kaas
Geitenkaas
Schapenkaas
Buitenlandse kazen
Overige kazen
Vleeswaren

tot

€ 2,50  -  € 3,00
€ 2,75  -  € 3,25
€ 2,75  -  € 3,25
€ 2,75  -  € 3,25
€ 3,00  -  € 3,50
€ 3,25  -  € 5,50
€ 2,75  -  € 5,50
€ 2,50  -  € 3,25

Filet American Speciaal
Half-om
Diverse salades vanaf
Paté vanaf
Gekookt ei
Zoetwaren

€ 3,25
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,75
€ 1,75
€ 1,75

* Waldkornbol, piramide, italiaanse bol,
ciabatta  (wit of bruin) € 0,50 extra

Vraag naar het
broodje van de week

Koffie
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Cappucino
Espresso
Dubbele koffie/espresso
Decafe

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,00
€ 3,00
€ 2,25

Thee
Verse munt thee
Verse gember thee

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50

Naturel/Sinaasappel/Citroen

Warme chocolademelk
Slagroom
=

€ 2,25
€ 0,50

Melk of karnemelk
Verse jus d’orange klein
Verse jus d’orange groot
Smoothie van de dag

€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,75

Spa rood of blauw
Frisdrank
Lipton ice tea
Chocolade melk
Fristi
Appelsap
AA drank
Red Bull
Vitamine water

€ 1,50
€ 1,95
€ 1,95
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,95
€ 2,25
€ 2,25

Gewoon
Kaas
Luxe broodjes

wit of bruin, pistolet of zacht*

Roombrie

€ 3,95

Sla, tomaat, komkommer, walnoten
honing

Gezond kaas

€ 3,95
€ 3,95

Vitello Tonnato
Tonijnsalade van het huis

€ 4,75

€ 4,25

Club Sandwich
wit of bruin
€ 6,95

€ 4,25

Sla, zongedroogde tomaten, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis

Rosbief speciaal

Sla, tomaat, komkommer, bacon,
avocado, mayonaise

		

Sla tomaat, komkommer,
ei, bacon, mayonaise, avocado

Carpaccio			

€ 4,50

Gewoon Kaas		

€ 4,50

Gerookte zalm		

Rucola, parmezaan, pijnboompitjes,
pesto van het huis of truffelmayonaise

Gerookte kip

Gerookte kip

€ 4,50

Rucola, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis

Carpaccio

€ 4,50

* Waldkornbol, piramide, italiaanse bol,
ciabatta  (wit of bruin) € 0,50 extra

Rucola, tomaat, honing,
pijnboompitjes

Passendale Pancetta

€ 4,50

€ 3,95

Rucola, tomaat, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis
*Buffel mozzarella € 1,25 extra

Geitenkaas

€ 4,50

Rucola, sla, tomaat, augurk,  
komkommer, ui

Rucola, tomaat, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis
*Buffel mozzarella € 1,25 extra

Mozzarella Parmaham

Gerookte zalm

Rucola, sla, kappertjes,
tonijnmayonaise van het huis

Sla, tomaat, komkommer, ei,
kaas, ham of salami

Mozzarella

wit of bruin, pistolet of zacht*

Rucola, petrella, kappertjes,
mierikswortel, avocado

Sla, tomaat, komkommer, ei,
kaas (jong of oud)

Gezond vlees

Luxe broodjes

Rucola tomaat, komkommer,
pijnboompitjes, parmezaan, truffelmayonaise
Rucola, sla, tomaat, komkommer,
ei, petrella, avocado, kaas naar keuze
Rucola, petrella, tomaat, komkommer,
ei, kappertjes, mierikswortel, avocado

Gewoon
Kaas
Warme Panini
Kaas
Kaas tomaat
Kaas ham of salami
Roombrie

€ 2,75
€ 3,00
€ 3,25
€ 3,95

Grillworst

€ 3,95

Rucola, honingmosterd, augurk,
parmezaan

Rucola, tomaat, walnoten, honing

Tuna melt
Tonijnsalade, best friends, tomaat

Kipfilet

€ 3,95

Rucola, tomaat, honingmosterd

Pastrami

€ 4,25

Rucola, honingmosterd, parmezaan

Geitenkaas

€ 4,25

Rucola, honing, tomaat,
pijnboompitjes

Rauwe ham petrella

€ 4,25

Rucola, parmezaan, pijnboompitjes,
pesto van het huis

Mozzarella

€ 3,50

Rucola, honingmosterd

Beenham

€ 3,50

Rucola, honingmosterd

Pastrami

€ 3,75

Warm vlees

€ 4,75

Fricandeau, satésaus

Kipfilet met kaas

€ 4,25

Sla, augurk, chilisaus of sambal

Geitenkaas met honing

€ 4,50

Rucola, tomaat, pijnboompitjes

Gewoon Kaas burger

€ 4,75

Gebakken ei, kaas, spek, sla, tomaat,
gebakken ui, augurk, saus

Omelet (2 eieren)

€ 3,50

Iedere topping € 0,50 extra

€ 4,25

Rucola, tomaat, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis
*Buffel mozzarella € 1,25 extra

Mozzarella Parmaham

Van de plaat

* Waldkornbol, piramide, italiaanse bol,
ciabatta  (wit of bruin) € 0,50 extra

€ 5,00

Rucola, tomaat, parmezaan,
pijnboompitjes, pesto van het huis
*Buffel mozzarella € 1,25 extra

Zelf samengestelde panini v.a. € 2,95

Tosti’s
wit of bruin

Kaas
Kaas tomaat
Kaas ham of salami
Kaas osseworst
Brie zalm

€ 1,75
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,75
€ 3,50

Gewoon
Kaas
Lunch salade
met brood wit of bruin
€ 6,95

Gerookte kip
Rucola, sla, tomaat, komkommer, gekookt ei,
walnoten, balsamico

Tonijn
Rucola, sla, tomaat, komkommer, gekookt ei,
ui

Uitsmijter of Omelet
twee boterhammen wit of bruin
3 eieren

Naturel
Ham of kaas of spek
Ham en kaas
Spek en kaas
Rosbief
Rosbief en kaas

Geitenkaas
Rucola, sla, tomaat, komkommer, walnoten,
honing (warme geitenkaas € 0,55 extra)

Mozzarella
Rucola, sla, tomaat, komkommer,  
pijnboompitjes, parmezaan, pesto van het huis
*Buffel mozzarella € 1,25 extra

Gewoon Kaas
3 boterhammen, 3 eieren
met ham, spek, rosbief en kaas
€ 8,00

Wraps

Carpaccio
Rucola, sla, tomaat, komkommer,
pijnboompitjes, parmezaan,
truffelmayonaise of pesto van het huis

€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00

Rauwe ham of kipfilet

€ 4,25

Rucola, parmezaan, pijnboompitjes,
petrella, pesto van het huis

Boeren achterham

€ 4,25

Rucola, parmezaan, pijnboompitjes,
petrella, pesto van het huis

Carpaccio

Van het huis
Broodje bal satésaus
€ 3,75
Huisgemaakte tonijn salade
€ 4,50
Huisgemaakte soep met brood € 5,50

€ 4,50

Rucola, parmezaan, pijnboompitjes,
truffelmayonaise of pesto van het huis

Gerookte zalm

€ 4,50

Rucola, kappertjes, petrella,
avocado

Vitello Tonnato

€ 4,50

Rucola, sla, kappertjes, kalfsrollade,
tonijnmayonaise van het huis

Gewoon Kaas
Rucola, sla, petrella, parmezaan,
geraspte kaas, jong belegen,
pesto van het huis

€ 4,50

Gewoon
Kaas
Gewoon Kaas
High Wine
Hollandse kaas

€ 14,95

5 soorten kaas, vijgenbrood,
stroop, mosterd, toast

Buitenlandse kaas

€ 14,95

3 soorten kaas, dadelbrood,
compote, toast, walnoten

Charcuterie

€ 14,95

5 soorten vlees/paté,
toast, compote, walnoten

Charcuterie kaas combi

Wit

Alcoholische
dranken
fles

glas

Domaine de Jouclary € 13,95    € 3,00
Frans, Sauvignon druif, fruitige geuren, mild van
smaak

Ardèche Chardonnay  € 16,95    € 3,50
Frans, rijpe citrusvruchten en honing geuren,
noot amandel achtige smaak

Grüner Veltliner  

€ 19,95     ----

Oostenrijks, rode appel citrusvruchten en groene
peper geuren,  frisse wijn

€ 14,95

kaas, charcuterie, vijgenbrood,
stroop, toast, compote, walnoten

Prosecco Della Staffa € 19,95   
Italiaans, frisse geuren perzik en appel

Rood
El Nino de Campillo

Glas wijn naar keuze
Rood-Wit-Rose

----

fles

glas

€ 16,95    € 3,50

Spaans, tempranillo druif, geurend naar rood
fruit, rioja wijn, zacht en fruitig

Blauer Zweigelt  

€ 18,95   

----

Oostenrijks, zeer vruchtrijke wijn kersen en bosbessen, zachte afdronk

Gewoon Kaas
High Wine Fondue

Vieilles Vignes

€ 18,95   

Frans, diep rood, kruidige geuren, vol en vlezig,
lekker bij geurende kazen

Rosé
Hollandse kaas

€ 12,95

goudse belegen kaas, maasdammer

Zwitserse kaas

€ 17,50

emmenthaler, gruyere, appenzeller

Wordt geserveerd met
rauwe groenten, brood en een
glas wijn naar keuze
Rood-Wit-Rose

----

Beach club

fles

glas

€ 16,95    € 3,50

Frans, fruitig met strakke smaak

Lingot Martin  

€ 21,95    

Frans, mousserende rose wijn, fijn
zachtzoet en vruchtrijk karakter

Port en bier

fles

White port
Tawny port
Bier Heineken
Speciaal bier vanaf

€ 19,95    € 4,00
€ 19,95    € 4,00
€   2,25
€   2,75

glas

