MELL'S PLACE
koffie lu nch

diner

Broodjes keuze uit chiabatta of Waldkorn
Carpaccio van ossenhaas, sla, tomaat, komkommer, truffelmayonaise, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en rode ui 8,00
Lauwwarme Geitenkaas, met honing uit de oven, spek, pijnboompitten, walnoten, rode ui en
zongedroogde tomaten 8,00
Huisbereide Tonijnsalade, sla, tomaat, komkommer, kappertjes, rode ui, pijnboompitten en
zongedroogde tomaten 7,50
Hete kip, gekruide kip met champignons, paprika en rode peper in een pittige saus 7,50
Oude kaas, sla, komkommer, tomaat en pijnboompitten 6,50
Gezond, sla, komkommer, tomaat, kaas, ham, gekookt ei en Mell's saus 6,50
Warme lunchgerechten

Kipsaté met satésaus, kroepoek, gebakken uitjes met brood of friet 12,50
Mell's hamburger, hamburger, gebakken ui, Mell's saus en friet 8,00
Mell's cheeseburger, hamburger, cheddar cheese, Mell's saus en friet 8,00
Twaalfuurtje, 3 sneetjes brood belegd met jonge kaas, gebakken eitje, rundvleeskroket en een
bolletje rundvleessalade 7,00
Rundvleeskroketten (2) op brood, geserveerd met mosterd 6,50

Uitsmijters (3 eieren) geserveerd met een bolletje rundvleessalade)

Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter
Uitsmijter

Mell's, champignons, ui, spek, tomaat en oude kaas 9,00
spek en kaas 7,50
ham of kaas 6,50
naturel 6,00

MELL'S TOSTl'S geserveerd met Mell's saus
Tosti ham, kaas en ananas 4,50
Tosti pikant 4,50
Tosti ham en kaas 4,00

Mell's sandwiches

Clubsandwich, 3 sneetjes toast, belegd met kaas, chorizo, rode ui, gebakken ham, Mell's saus
en ananas met kaas uit de oven 8,00
Tonijnsandwich, 2 sneetjes toast, tonijnsalade ,sla, rode ui en ei 7,50
MELL´s SALADES geserveerd met brood en kruidenboter
Tonijnsalade, heerlijke salade met tomaat, komkommer, pijnboompitten, ei, zongedroogde
tomaten, olijven. 12,50
Carpaccio salade, dun gesneden ossenhaas, sla, komkommer, tomaat, rode ui, zongedroogde
tomaten, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, olijven en truffelmayonaise 12,50
Lauwwarme geitenkaas, met honing uit de oven op een bedje van sla, gebakken spek,
komkommer, tomaat, pijnboompitten, walnoten, zongedroogde tomaten en rode ui 12,50
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten'

