Rundercarpaccio met truffeldressing. Rijk bestrooid met
Parmezaanse kaas, knapperige spekjes en licht geroosterde
pijnboompitjes. Wereldberoemd in Oud-Beijerland 10.95
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en rode ui 8.5
Twee Holtkamp Black Angus Beef kroketten met mosterd. De
beste kroket van Nederland 9.95
Twee Holtkamp Oude Kaaskroketten met mosterd 8.95
Amandel vijgen brood met oude kaas,
rode uien chutney, rucola en appel aceto stroop 8.4
Gerookte Zalm met roomkaas 9.45
Focaccia uit de oven met buffelmozzarella, tomaat en pesto
9.25

Warm vlees van zachtgegaarde procureur met rode ui en licht
pikante saus 8.4
Ciabatta steak sandwich gekarameliseerde uien, rucola en
gerookte paprika mayonaise 9.95

CHEF’S 3 GANGEN LUNCH

14.25

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)

Soepen
Tomatensoep met een crème van Parmezaanse kaas, bieslook
en brood 5.8
Mosterd Knolselderijsoep met snippers van gerookte zalm
6.65

Specials
12 uurtje Vlees combinatie van een Holtkamp Black Angus
Beef kroket, een uitsmijter en een klein tomatensoepje
9.5

12 uurtje Vis combinatie van een Holtkamp garnalen
kroketje, gerookte zalm onder een spiegelei en een klein
tomatensoepje 12.5
12 uurtje Vega combinatie van een groentenkroketje,
crostini met tomaat en een klein tomatensoepje 9.95
Clubsandwich met kip, komkommer, gebakken spek, ei en
carpaccio. Keuze uit geroosterd Rustiek wit of donker
brood 9.25
Uitsmijter van drie eieren met keuze uit kaas en/of spek
en/of boerenham 8.95
Uitsmijter ‘De Oude Tol’ met lichtgetoast briochebrood
met carpaccio, Parmezaan, truffelmayonaise en
pijnboompitjes 11
Roerei zalm en verse tuinkruiden met toast 12.5
Tosti met ham, kaas en ketchup 4.75
Tosti met roomkaas, cheddar en rode uien chutney 5.25
Salmon Sandwich met komkommer en ei.
Keuze uit Rustiek donker of witbrood 11.5
Boerenomelet zoals het hoort met groenten, ham
en kaas 8.4
Maaltijdsalades
Salade ‘De Oude Tol’ rijk gevulde vissalade met tonijn,
gerookte zalm, gamba’s, kappertjes, rode ui, gekookt ei
en dressing van honing-mosterd 18.5
Salade Carpaccio met truffeldressing, Parmezaanse kaas,
spekjes en pijnboompitjes 15.25
Salade Burrata met gemarineerde tomaten en verse
basilicum (v) 13.25
Poke bowl met zalm, avocado, sojabonen, sushirijst
wakamé en japanse dressing 10.75
Bij de maaltijdsalades serveren wij handgesneden
Rustiek wit of donker brood.

HAPAS EN TAPAS PLANK
Verrassende proeverij van koude en warme
fingerfoodgerechtjes geserveerd met diverse
soorten ambachtelijk brood met smeersels. Nu ook
vegetarisch! Bestel vanaf 2 personen 13.5 p.p.
Klassiekers
Hamburger Classic van puur rundvlees (200 gram) met
huisgemaakte saus en gebakken ei 15.75
Chicken Burger van krokante kippendijtjes, jalapeno
pepers, japanse saus en knapperige koolsalade op een
brioche burgerbol 14.75
Real American Ribs, spareribs met keuze uit de strikes
Jack Daniel’s, BBQ, Smokey hot chilli of ketjap 18.5
Satéspies van varkenshaas met satésaus,
kroepoek en krokante uitjes 15.75

Borrelhappers
Luxe bitterganituur XXL mix 8 stuks 6.5
Nacho chips gegratineerd met kaas, gehakt en Guacamole
en crème fraiche 7.5
Hollands bittergarnituur met kaasblokjes, bitterballen,
worst, augurk en mosterd 8.95
Broodplankje met kruidenboter, olijventapenade en
hummus 5.25
Elite Bitterballen met mosterd 6 stuks 7
Calamaris met aioli

5.5

Mozzarella sticks met basilicum mayonaise 6.5
Indische gehaktballetjes met ketjapsaus 6.75
Olijven 3.50
Snacktoren voor 2 personen 14.75
Bieterballen 6 stuks met tzatziki saus 7

Gebak
Bussing Appelkruimeltaart 4.2
met een kop koffie of thee 6.3
Huisgemaakte Carrotcake 4.2
met een kop koffie of thee 6.3
Lemon meringue pie 5.25
met een kop koffie of thee 7.35

Kies wat lekkers bij de koffie of stel jouw eigen
proeverij van zoete lekkernijen samen:
Crème brûlée van Tonkabonen 2.65
Appelcarré 2.65
Pannacotta van citroentijm 2.1
Brownie 2.5

Bol schepijs van Gebo Gelato 1.6
keuze uit de smaken:
Vanille, Yoghurt-Amarena, Cookie Dough, Malaga,
Mango, Ananas-Passievrucht, Stroopwafel, Advocaat
Dessert
Dame Blanche coupe vanille ijs met chocoladesaus en
slagroom 6.85
Coupe Brownie coupe met huisgemaakte brownie chunks,
cookie dough ijsbollen en chocoladesaus 7.9
Appeltaart achter glas met vanille ijs en
boerenjongens-vanille crème 7.35
Kaasplateau met een selectie kazen van Jaap Kaas,
vijgen chutney, notenbrood en acetostroop 14.25
Kanniekieze... grand shared suprise dessert Bestel
vanaf 2 personen 7.35 p.p.

