dranken

Warme dranken

Geniet van ons ambacht

Espresso

€ 2,25

Cafeïnevrije koffie

€ 2,25

Dubbele espresso

€ 2,95

Cafeïnevrije cappuccino

€ 2,50

Espresso Macchiato

€ 2,50

Cappuccino d’Italia

€ 3,50

Ristretto

€ 2,25

met amarettosiroop en slagroom.

Koffie/lungo

€ 2,25

Koffie groot

€ 3,25

Cappuccino

€ 2,50

Cappuccino groot

€ 3,25

Pickwick slow tea

€ 2,40

Koffie verkeerd

€ 2,75

Verse muntthee

€ 2,75

Latte Macchiato

€ 2,95

Wiener melange

€ 2,75

Eet smakelijk en vergeet vooral
niet te genieten!

Coca Cola/Light/Zero

€ 2,35

Spa blauw

€ 2,35

Banketbakkerij Plasman
Roderick en Armand

7UP

€ 2,35

Spa rood

€ 2,35

Cassis

€ 2,35

Melk

€ 2,00

Sinas

€ 2,35

Karnemelk

€ 2,00

Bitter lemon

€ 2,35

Fristi

€ 2,35

Tonic

€ 2,35

Chocolademelk

€ 2,35

Ice Tea

€ 2,35

Kinderlimonade

€ 1,50

€ 4,25

Verse jus d’orange

€ 3,00

Pago Troebel appelsap

€ 2,50

Pago mango

€ 2,50

€ 3,50

Cappuccino karamel
met karamelsiroop en slagroom.

Warme chocolademelk

€ 3,00

Callebaut melk/puur/wit.

Koude dranken

Welkom in onze lunchroom. Zit je lekker? Ben je klaar om in onze wereld van
patisserie te stappen? Wij hopen van wel, want wij zijn namelijk gek op eten!
Op welk moment dat dan is maak ons niet uit, als het maar goed is! Wij
vinden dat je van elk eetmoment optimaal moet genieten. Daarom maken
we alles zelf en werken wij uitsluitend met de beste en meest smaakvolle
ingrediënten. Onze banketbakkers weten als geen ander hoe zij met deze
ingrediënten op traditionele wijze jou het allerlekkerste kunnen bieden.
Dit doen wij vol passie en trots,
omdat wij zelf ook zo kunnen
genieten van lekker eten.

Vitamines
Smoothie mango
met mango, banaan, jus d’orange.

Smoothie framboos

€ 4,25

met framboos, banaan, jus d’orange.

Smoothie aardbei

€ 4,25

met aardbei, banaan, jus d’orange.

High tea vanaf 2 personen

p.p €

15,95

Geniet van heerlijke petit fours, diverse koekjes, sandwiches,
bitterballen, mini saucijzenbroodjes, mini kaasbroodjes, bonbons en
chocolade. Natuurlijk mag de thee niet ontbreken, wij zorgen voor
onbeperkt thee met diverse smaken.
Wij verzorgen de high tea’s op: dinsdag t/m vrijdag tussen 14:00 - 16:30 uur.

Openingstijden keuken
Maandag:

Beperkte kaart

Dinsdag t/m vrijdag: 8:00 - 16:30 uur
Bekijk en bestel ons hele assortiment
ook op www.plasman.nl

Zaterdag:

8:00 -16:15 uur

Menukaart
van Banketbakkerij Plasman

Baguette’s, tosti’s & ei

Ontbijt

Lunch specialiteiten

Oerbrood Noordzee

di t/m zat tot 11:00 uur
p.p €

Plasman ontbijt

9,50

Vers ontbijt met koffie of thee, verse jus d’orange, 1/3 baguette wit of meergranen,
roomboter croissant, gekookt eitje, jam, kaas, ham en een mandarijn.

Luxe baguette’s
Kaas

€ 4,50

Filet Americain speciaal (1/3)

Brie

€ 4,95

met ei, ui en Plasman’s honing-mosterdsaus.

Roomkaas

€ 4,95

Filet Americain speciaal (1/2)

€ 5,50
€ 7,25

met ei, ui en Plasman’s honing-mosterdsaus.

Oude kaas

€ 4,95

Ham kaas

€ 4,95

Ham

€ 4,95

Salami (warm)

Salami

€ 4,95

met kaas en mozzarella.

Kiprollade

€ 4,95

Gerookte zalm

€ 5,50

Brie (warm)

€ 5,95

met honing en walnoten.

Mozzarella (warm)

€ 5,95
€ 5,95

met tomaat, groene pesto,
peper en balsamicodressing.

€ 6,50

Vers gerookte zalm van de visboer met huisgemaakte roomkaas op een
licht geroosterd oerbrood.

Oerbrood Chèvre

keuze uit 1/3 wit of meergranen

Soep, salade, hartig & zoet

€ 6,50

Lauwwarm geitenkaasje met walnoten en honing op een licht
geroosterd oerbrood.

Oerbrood tonijnsalade

€ 6,50

Huisgemaakte tonijnsalade met tonijn van de visboer op een licht
geroosterd oerbrood.

Salami-kaas

€ 3,95

Kaas-tomaat

€ 3,95

Oude kaas

€ 3,95

Ham-kaas

€ 3,95

Kaas-gember

€ 3,95

Ham-kaas-tomaat

€ 3,95

Brie

€ 3,95

Ham-kaas-ananas

€ 3,95

Glutenvrij met beleg naar keuze

€ 3,95

Uitsmijters & omelet

wit of bruin oerbrood

Ham

€ 6,95

Ham-kaas

€ 8,25

Kaas

€ 6,95

Omelet Plasman

€ 8,25

Spek

€ 7,70

met ui, spek en paprika.

Kaas-spek

€ 8,25

Plasman’s burger

€ 6,95

Burger van 100% rundvlees van de slager op een burgerbol met sla,
tomaat, augurk, komkommer, oude kaas en gekarameliseerde uitjes.

Club sandwich

€ 6,50

€ 7,95

De lunchklassieker met bacon, oude kaas, sla, ei, tomaat, kiprollade
en een vleugje mayonaise op licht geroosterd oerbrood (wit en
donkerbruin).

€ 5,95

met ham en kaas.

Spaans

Frans

€ 5,95

met brie, honing en walnoten.

€ 5,95

met salami en kaas.

Club sandwich Noordzee

Boterham Nutella keuze uit wit of bruin.

€ 1,75

Boterham pindakaas keuze uit wit of bruin.

€ 1,75

Pannenkoek met verrassing

€ 4,95

Erwtensoep*

€ 4,95

€ 8,75

met een plak warme Chèvre, honing, walnoten, sla, tomaat en honing-mosterddressing.

€ 8,75

Ceasar salade

Hartige broodjes
Saucijzenbroodje

€ 2,30

Pittig saucijzenbroodje

€ 2,30

Kaasbroodje

€ 2,30

Indisch satébroodje

€ 2,30

Kipragoutbroodje

€ 2,30

huisgemaakt

€ 4,50

Huisgemaakte kalfskroket
€ 7,95

Gerookte zalm van de visboer op licht geroosterd oerbrood (wit en
donkerbruin) met huisgemaakte roomkaas, sla en komkommer.

Trio lunch uurtje

Schotel kalfskroket

€ 4,95

Huisgemaakte garnalenkroket
op een zacht bolletje of oerbrood wit/bruin.

Pannenkoeken & poffertjes
€ 6,95

Drie mini broodjes met een kalfsbitterbal, huzarensalade en oude kaas.
€ 6,75

€ 7,50

Twee huisgemaakte kalfskroketten met kalfsvlees van de slager op
oerbrood met een bolletje huzarensalade.

Schotel Hollandse garnalenkroket

Voor de kleintjes

€ 7,25

Kroketten

Rijkelijk gevuld pasteitje met huisgemaakte kipragout.
Hollands

Soep en een tosti met kaas of ham-kaas

op een zacht bolletje of oerbrood wit/bruin.

Pasteitje kipragout van de chef

Panini’s

€ 4,50

met kipfilet, sla, tomaat, komkommer, augurk, croutons, gesnipperd rood uitje,
parmezaanse kaas en ceasardressing.

wit of bruin

€ 3,60

Soep van de dag met oerbrood

Salade warme geitenkaas

Bol beenham

Kaas

dagvers en huisgemaakt

Maaltijdsalades

Warme beenham van de slager met beenhamdressing op een witte bol.

Oer tosti’s

Soepen

€ 7,95

Twee huisgemaakte Hollandse garnalenkroketten met garnalen van de
visboer op oerbrood met een bolletje huzarensalade.

Onze gerechten worden geserveerd met een kleine salade. Heeft u een allergie of dieet wensen?
Laat het ons gerust weten, wij helpen u graag.
Al onze kaas, vlees, vis en groente worden geleverd door de beste versspecialisten uit Den Haag.

Pannenkoek aardbei (alleen in het seizoen)

€ 7,25

Pannenkoek naturel

€ 5,50

Pannenkoek appel-kaneel

€ 6,20

Pannenkoek kaas

€ 6,20

Pannenkoek spek

€ 6,50

Pannenkoek kaas-spek

€ 7,25

Kinderpannenkoek met verrassing

€ 4,95

Poffertjes naturel

€ 5,50

Gebak & punten
Gebak (ook glutenarm)

vanaf €

2,80

Kies een gebakje naar keuze.

Punten
Kies een punt naar keuze.

vanaf €

3,00

Plakje cake

€ 1,75

Apfelstrudel met vanillesaus*

€ 4,25

Extra slagroom

€ 0,75
alleen in het seizoen

*

