Broodje met:
Rundercarpaccio met truffeldressing. Rijk
bestrooid met Parmezaanse kaas, knapperige
spekjes en licht geroosterde pijnboompitjes.
Wereldberoemd in Oud-Beijerland 9
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en
rode ui 7.5
Twee Holtkamp Black Angus Beef kroketten met
mosterd. De beste kroket van Nederland 8.5
Amandel vijgen brood met oude kaas, rode
uien chutney, rucola en appel aceto stroop 8
Bagel met gerookte zalm met Italiaanse cream
cheese en rode ui 9
Mediterraanse Focaccia met Spinata Romana,
olijfjes, zongedroogde tomaat en pesto 8
Warm vlees van zachtgegaarde procureur met
rode ui en licht pikante saus 8

CHEF’S 3 GANGEN LUNCH

13.5

1. Tomatensoep met crème van Parmezaanse kaas en bieslook
2. Broodje naar keuze van de broodjes hierboven
3. Verrassingssmoothie van de chef

Kies je broodje
Ons rustiek brood wordt gemaakt van speciaal tarwebloem
in combinatie met desem. Dit levert een schitterend
brood met een grove structuur, een knapperige korst en
een heerlijke onderscheidende smaak. Wij snijden zelf
onze boterhammen.

Rustiek Wit • Rustiek Bruin
Baguette rustiek meergranen
Desem bol wit (lactosevrij)
Rozet wit (glutenvrij)
Bruine bol (glutenvrij)

Traditionals
Spareribs met keuze uit de strikes piripiri, Jack Daniel’s of ketjap geserveerd met
salade 17.5
Hamburger Classic van puur rundvlees (200
gram) met brioche burgerbrood, cheddar,
augurk, ui en tomaat 15
Hamburger Asian Style van puur rundvlees
(200 gram) met teriyaki strike en licht
pikante uiringen geserveerd op brioche
burgerbrood 15
Satespies van malse varkenshaas met
satésaus, atjar en kroepoek 15
Soepen
Tomatensoep met een crème van Parmezaanse
kaas, bieslook en brood 5.5
Licht gebonden Aspergesoep klassieke soep
van witte asperges met room en nootmuskaat
6.5

Specials
12 uurtje combinatie van een Holtkamp Black
Angus Beef kroket, een uitsmijter en een
kleintje tomatensoep 9
Clubsandwich met kip, komkommer, gebakken
spek, ei en carpaccio. Keuze uit geroosterd
Rustiek wit of donker brood 8.5
Uitsmijter van drie eieren met keuze uit
kaas en/of spek en/of boerenham 8
Uitsmijter ‘De Oude Tol’ met lichtgetoast
briochebrood met carpaccio, Parmezaan,
truffelmayonaise en pijnboompitjes 9.5
Tosti van Rustiek donker of wit brood met
ham, kaas en ketchup 4.5
Tosti van Rustiek donker of wit brood met
geitenkaas en honing 5
Boerenomelet zoals het hoort met groenten,
ham en kaas 8
Clubsandwich met gerookte zalm, komkommer
en ei. Keuze uit geroosterd Rustiek wit of
donkerbrood 9.5

HAPAS EN TAPAS PLANK
Verrassende proeverij van koude en warme
fingerfoodgerechtjes geserveerd met diverse soorten
ambachtelijk brood met smeersels. Hier komen mensen
voor terug. Bestel vanaf 2 personen 12.75 p.p.

Maaltijdsalades
Salade ‘De Oude Tol’ rijkelijk gevulde
vissalade met tonijn, gerookte zalm, gamba’s
kappertjes, rode ui, gekookt ei en een
dressing van honing-mosterd 17.5
Salade met rundercarpaccio en
truffeldressing, Parmezaanse kaas, spekjes
en pijnboompitjes 14.5
Salade met geitenkaas, gekonfijte vijgen,
gebrande pecannoten en rode port dressing
13.5

Salade Caprese, met tomaat, mozzarella,
basilicum, pijnboompitjes en pesto dressing
(v) 13.5

Salade Beef Tataki, met dungesneden
rundvlees wat kort is gegrild, rucola, rode
ui, knapperige wakame en sesamdressing 17.5
Dessert
Dame Blanche vanille ijs met
chocoladesaus en slagroom 5.5
Stel uw eigen dessert samen of kies wat
lekkers bij de koffie:
Crème brûlée van Tonkabonen 2.5
Blondie met pistachenootjes en witte
chocolade 2.5
Churros met chocolade of poedersuiker 2
Parfait van limoen merengue 3
Bol schepijs keuze uit:
Vanille, Groene Appel, Lemon-pie,
Stracciatella, Tony Witte chocolade Framboos
of Ananas Passievrucht 1.5

Gebak met koffie of thee
Koffie of thee met Bussing Appelkruimeltaart
(en slagroom) 5.5
Koffie of thee met huisgemaakte Cheesecake 5.5
Koffie of thee met Suikerwafel met of zonder
slagroom, vanille ijs en poedersuiker 5
Bussing Appelkruimeltaart 4
Huisgemaakte Cheesecake 4
Suikerwafel met vanille ijs 3.75
Iets klein om te snoepen? Kijk even bij de
desserts en neem gewoon één van die kleine
lekkernijen bij de koffie of thee.

Borrelhappers
Bittergarnituur mix 10 stuks 5
Nacho chips gegratineerd met kaas, gehakt en
Guacamole en Aioli dip 5
Mediterraan plankje brood met olijfolie,
serranoham en groene olijven 6
Broodplankje met aioli, tapenade en
kruidenboter 5
Vegetarisch bittergarnituur met Samosa
hapjes en loempiaatjes met chilisaus 7.5
Hollands bittergarnituur met kaasblokjes,
bitterballen, worst, augurk en grove mosterd
8.5

Japans bittergarnituur met Yakatori
spiesjes, kipkrokantjes, torpedogarnalen en
sesamdip 8.5
Bitterballen van Kwekkeboom met mosterd
6 stuks 5.5

