Wat lekkers voor bij de koffie/thee
Donut

€ 1,50

Verse wafel:
- Naturel
- Slagroom
- Warme kersen/slagroom
- Vanille-ijs/slagroom
- Vanille-ijs/warme kersen/slagroom

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,75
€ 4,50

Lunch
Rustiek broodje (wit of donker):
- Gezond
- Laura’s tonijnsalade
- Caprese
- Huisgemaakte kip kerrie salade
- Kroket
- Frikandel

€ 6,50
€ 6,95
€ 6,75
€ 6,95
€ 5,25
€ 4,50

Hotdog Niej jork style

€ 7,50

(2 Spaanse worstjes/ketchup/mosterd/augurk/gefrituurde uitjes/zuurkool)

Soep van de dag

€ 5,50

Tosti ham en/of kaas
Tosti madam (ham/kaas/spiegelei)

€ 4,75
€ 5,75

Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter rosbief

€ 7,95
€ 7,95

!!! Sharing Lunch!!!
Niej jork etagère (2 personen) € 24,50
-

2 soepjes v/d dag
huisgemaakte tonijnsalade
bruchetta met tomatensalsa
huisgemaakte kip kerriesalade
2 stukjes brie
2 kroketten
rosbief met truffelmayonaise
brood

SPECIALS ook voor mee te nemen!
Hoofdgerechten:
Brioche brood pulled chicken/ farmer salade / BBQsaus
Spare ribs ingelakt met een spicy BBQ chimichurri / 2 koude sauzen
Saté van varkenshaas/bijpassend garnituur
Niej jork burger:

€ 14,25
€ 17,50
€ 15,00
€ 13,50

Rundvleesburger/brioche brood/geserveerd met gebakken ui/spiegelei/kaas/augurk/tomaat

Biefstuk a la Niej jork (met echte jus en brood)
Gamba’s gegratineerd in knoflook-vissaus / frisse salade /
stokbrood met kruidenboter
Gevulde tomaat coeur de boeuf “Niej-jork style” uit de oven (vegetarisch):

€ 17,50
€ 15,50
€ 12,50

Geroosterde Tomaat coeur de boeuf/geitenkaas/shiitake/boekweit risotto/pecannoten/cranberry’s

De hoofdgerechten worden geserveerd met friet en salade
(met uitzondering van de biefstuk en gamba’s)

Kindermenu:
Hamburger van rund met friet
Gepaneerde kip met friet
Spare ribs met friet en 2 koude sauzen

€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50

Bijgerechten:
Friet
Amerikaanse wedges
Dag groenten
Salade
Mayonaise

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 0,50

Bestellen kunt u door middel van bellen (077-3515454) of info@niej-jork.nl
Vooruit bestellen is ook mogelijk.
U kunt afhalen op maandag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur!

