Seizoenskaart
Broodjes...............................................
Ossenworst 9,00

Huisgemaakte piccalilly | rucola | augurk

Eiersalade 8,00
Huisgemaakte eiersalade | gemengde sla | bieslook

Tosti......................................................
Kaas speciaal 6,00
Kaas | tomaat | mozzarella | basilicum

Poke bowl.............................................
Zalm 14,00

Sushirijst | avocado | wakame | komkommer |
mango | edamame | wortel

Gerookte kip 12,50

Sushirijst | avocado | wakame | komkommer | mango |
edamame | wortel

Vegan 12,50

Gemarineerde watermeloen | sushirijst | avocado | wakame |
komkommer | mango | edamame | wortel

r
G enieten met karakte
www.uniekbaarn.nl

Ontbijt

Verkrijgbaar tot 11.30 uur

Uniek ontbijt

Croissant | roomboter | jam | biologische yoghurt |
huisgemaakte granola of vers fruit | koffie of thee
8,50
naar keuze ..................................................................
€

Losse croissant

Roomboter | jam..................................................... 2,75

Roerei

Toast | roomboter.................................................... 6,50

Biologische yoghurt

Warme Broodjes..................................
Mini hamburgers twee stuks 8,25
Één hamburger met kaas | tomaat | augurk | BBQ-saus
Één hamburger met mozzarella | tomaat | salsa saus

Met granola of vers fruit............................................ 4,30

Warme ham 8,25
Warme beenham | honing mosterdsaus

Lunch broodjes.....................................

Pittige kip 8,25
Kippendijfilet | taugé | bosui

Krabsalade 9,00

Kroket 8,25

Huisgemaakte krabsalade | rucola | komkommer

Tonijnsalade 9,00
Huisgemaakte tonijnsalade | gemengde sla | tomaat
Zalm 9,00

Gerookte zalm | rode ui | rucola | citroenmayonaise

Rospaccio 9,00

Dungesneden rosbief | Old Amsterdam | truffelmayonaise

Surf en Turf 10,00
Half broodje Zalm | Half broodje Rospaccio
Geitenkaas 9,00

Twee Van Dobben kroketten op brood
ook vegetarisch mogelijk

Uitsmijter | Omelet...............................
Drie gebakken eieren | witte of bruine boterhammen
Ham, kaas of rosbief als supplement
Boerenomelet

7,00
0,80
8,00

Soep......................................................
Soep van de week 6,75

Geitenkaas (lauwwarm) | zongedroogde tomaten |
rucola | gemengde noten | vijgenjam

Tomatensoep 6,75

Vegan 9,00

Tosti......................................................

Muhammara | geroosterde groente

Salades................................................
Salade Geitenkaas 10,75

Geitenkaas | filodeeg | bietjes | tomaat | komkommer |
gemengde sla | peer | honing mosterddressing

Spinazie salade 10,75

Spinazie | balsamico | taugé | bosui | pittige kip |
zongedroogde tomaat | komkommer

Klassiek 4,50

Ham | kaas

Spaans 6,50

Chorizo | jalapeno | kaas | geroosterde paprika

Gemekker 6,50

Geitenkaas | spinazie | walnoten | honing

Hawaï 5,00

Ham | kaas | ananas

Vegan salade 9,75

Gemengde salade | gegrilde groenten

Specialiteit...........................................
Spaghetti rospaccio 10,50

Verse pasta | dun gesneden rosbief | basalmico dressing |
parmesan | pesto | rucola

Ik kan niet kiezen voor 2 personen
Klein glaasje soep | bitterbal | bol met vier soorten beleg

22,50

Wij zijn ‘Uniek’ door ons maatschappelijk karakter
Bij ons werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor veel mensen
met een beperking is het meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid.
Wij van Uniek proberen iedereen in zijn eigen kracht te zetten en mee te laten
werken op dat vlak waar zij zich het meest prettig bij voelen. Zij worden daar
waar nodig is, ondersteund door mensen met ervaring in de hulpverlening.
Wij wensen jullie een gezellig en smakelijk verblijf bij ons!

Warme dranken..................................

Bij de koffie........................................

Thee diverse smaken
Verse muntthee
Verse gemberthee

2,20
3,00
3,00

Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Cortado

2,30
2,85
2,60
2,85
2,35
3,50
2,55

Cake petit fours....................................................... 2,70
Appeltaart............................................................... 3,30
Turcotaart............................................................... 3,30
Taartje van de maand.............................................. 3,30
Huisgemaakte muffin............................................... 2,20
Slagroom............................................................... 0,60

Warme Chocolademelk
Slagroom

3,00
0,60

*Onze koffie’s zijn ook met havermelk verkrijgbaar.

Koude dranken....................................
Verse jus d’orange
Halfvolle melk
Karnemelk

3,50
2,00
2,00

Frisdrank

Coca Cola | Cola Zero | Sprite | Sourcy blauw |
Sourcy rood | Cassis | Tonic | Bitter lemon | Appelsap |
Tomatensap | Chocomel | Fristi | Rivella | Ginger Ale
Schulp sap
Lipton Ice tea
Lipton Ice tea green

Bier

Heineken fluitje
Heineken vaasje
Heineken 0,0
Amstel Radler 2%
Amstel Radler 0%
Diverse bieren

Wijn
Wit
Rood
Rosé

Saucijzenbroodje..................................................... 3,00
Ons gebak is van Banketchocolaterie Hendricksen.

Genieten
met karakter
Bij de borrel.........................................
Nacho’s 6,50

Gesmolten kaas | rode ui | huisgemaakte salsa |
crème fraiche

2,50
2,80
2,60
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
3,80
3,95
3,80
3,80
3,80

Bitterballen Van Dobben 6 stuks
Kaasstengels 6 stuks

5,00
6,00

Plankje brood 6,50
Huisgemaakte kruidenboter | huisgemaakte tomaten salsa |
pesto

Borrelplank voor 2 personen

www.uniekbaarn.nl

13,75

