BARON ETEN & DRINKEN
Bij Baron Eten & Drinken draait alles om mooie, lokale producten.
Waar we ambachtelijk bereide gerechten mee maken. Onze leveranciers komen vrijwel
allemaal uit de streek. Wat maakt dat onze producten kakelvers binnen komen. Ook serveren
wij een heerlijk vers kopje koffie, gemaakt door onze barista’s, met huisgemaakte appeltaart
en kleine taartjes.

ONTBIJT

TOSTI’S

9.30 tot 12.00

vanaf 9.30

Gevulde croissants
Gerookte zalm of ham & kaas of brie & spek
Yoghurt met cruesli en rood fruit
Ontbijtmuffin met toast

5.25
2.95
4,60

Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Ham, salami, ui, mozzarella en tomatentapenade
Serranoham, tomaat en pesto		
Choco banaan 		

EIERGERECHTEN
9.30 tot 17.00 keuze uit wit, bruin of maisbrood

Uitsmijter rosbief		
Uitsmijter ham en gesmolten kaas
Omelet naturel			
Omelet ham of kaas		
Boerenomelet			

8.75
8.75
7.75
8.75
9.25

FRITUUR
vanaf 11.30

2 Veluwse kroketten met brood		
2 Veluwse kroketten met frites		
2 frikandellen met brood
2 frikandellen met frites		

7.95
8.45
7.95
8.45

BAKKERIJ VAN LAAR
Al ons brood komt van Bakkerij van Laar. Deze
bestaat al sinds 1925. Het is overgenomen van
vader op zoon, een echt familiebedrijf. Al sinds
1956 is de bakkerij gevestigd aan de Bruggestraat
43. De heerlijke extra donkere broden die wij
serveren zijn hun specialiteit .

4.70
5.10
5.35
5.35
4.70

IETS KOUDS

IETS WARMS

9.30-17.00, keuze uit wit, bruin of maisbrood

9.30-17.00, keuze uit wit, bruin of maisbrood

ELKE DAG AALTJESDAG				 12.25
gerookte paling met toast en roerei

BAGEL MET ZALM 			

bagel met gerookte zalm, pesto-citroen-roomkaas
en groene asperges

RUNDERCARPACCIO VAN DE HAAS 			

met truffelmayonaise, Old Amsterdam, pijnboompitjes,
rode ui en rucola sla

KALKOEN PERZIK				

10.75

11.25

10.25

met kalkoenfilet, perzikcompote, rode ui,
limoen, peterselie en veldsla

BROODJE ACHTERHAM		

10.25

VELUWSE CHEESE STEAK			

11.75

STICKY CHICKEN			

10.75

BROODJE PULLED SALMON			

11.50

GEITENKAAS 			

11.25

achterham met gegrilde courgette en
huisgemaakte kruidenkaas
stokbrood(wit) met gebakken runderlende, ui,
paprika, knoflook en kaas uit de oven
malse kippendijen gebakken met diverse noten,
honing, ketjap, limoen en bosui
met wasabi flavoured sesam en kerrie mayonaise

LEKKER GEZOND					 9.75
met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, ui, paprika
en yoghurtdressing on the side

gegratineerd op een bedje van sla met rabarbercompote,
radijs en walnoten

SLAGERIJ VAN DER VLIS (RUNDVLEES)
De roodbonte koeien zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit waar wij
bekend om staand. wij selecteren al jaren bij dezelfde boer het allerbeste
vrouwelijk rundvlees.

VOOR DE KINDEREN

BURGERS

vanaf 11:30

vanaf 11:30

KNIKKERMENU

6.95

HENGELMENU

6.95

kleine gehaktballetjes met frites en appelmoes
vissticks met frites en appelmoes

KLUIFMENU

6.95

PRETPAKKET

6.95

kipnuggets met frites en appelmoes
kroket met frites en appelmoes

BARONBURGER

9.25

KIPBURGER

9.25

VISBURGER

9.25

VEGABURGER

8.50

van rundvlees met rode uiencompote, augurkjes
en hamburgersaus
van kippendijen met chilisaus
van kabeljauwfilet met remouladesaus
van kikkererwten en feta met yoghurtsaus

Allergenen informatie kunt u opvragen bij de medewerkers

SALADES

IJS

vanaf 9:30 uur, geserveerd met stokbrood

vanaf 9:30 uur

KAASSALADE					 13.75

BANANEN SPLIT				

7.25

KIPSALADE					 13.75

vanille ijs met verse aardbeien

7.50

huisgerookte kip met Old Amsterdam en bacon

IJS MET AARDBEIEN 				

VISSALADE					 13.75

DAME BLANCHE 				

6.50

diverse soorten kaas met dadel-balsamico dressing

diverse soorten vis met citroen yoghurt dressing

vanille ijs met banaan en chocoladesaus

vanille ijs met chocoladesaus

SORBET IJS					 6.50
diverse smaken sorbet ijs

BIJ DE BORREL

SOEP
vanaf 9:30 uur, geserveerd met stokbrood

SEIZOENSSOEP				

5.75

wisselende soep

BOUILLABAISSE 					 6.75
rijk gevulde vissoep

TOMATENSOEP			

5.50

met huisgemaakte balletjes

PLATES
vanaf 11:30 uur

SATÉ				

13.95

SCHNITZEL				

13.95

SPARERIBS				

13.95

mals gebakken kippendijen met satésaus, kroepoek,
salade en frites
met een schijfje citroen, salade en frites
lekker gemarineerd geserveerd met knoflooksaus,
salade en frites

Breekbrood met kruidenboter
5.75
Breekbrood Deluxe 			
8.25
Met huisgemaakte kruidenboter, tomatentapenade en aioli
Plukbrood met spek, roomkaas en kaas		
8.50
Huisgemaakte gehaktballetjes
6.75
Plateau Baron (koud)
		
12.00
Hollandse kazen en worsten
Plateau Baron Deluxe		
14.50
Proeverij van diverse lekkernijen
Bitterballen (8 stuks)			
6.50
Gemixte borrelgarnituur (8 stuks)
6.50
Kaassoufflés (8 stuks)			
6.50
Butterfly shrimps (8 stuks)			
8.50
Mini saté (8 stuks)
8.50
Mini kroketten (8 stuks)			
7.50
Groenteballen (8 stuks)
7.50
Schaaltje olijven		
5.50
Schaaltje nootjes
5.50
Peppadew (8 stuks) 		
8.50
Nachos
8.50
Met tomatensalsa en crème fraîche

FISH AND CHIPS			

13.95
kabeljauw in een krokant jasje geserveerd met remouladesaus,
salade en frites

PARELGORT				
met spinazie en Old Amsterdam

KEUZEMENU
Bekijk ook ons keuzemenu op de volgende pagina

13.95

Allergenen informatie kunt u opvragen bij de medewerkers

KEUZE MENU
vanaf 17.00 uur

VOOR
Gerookte makreel mousse met citroenyoghurt
Kalkoen bombe
Rundercarpaccio van de haas

HOOFD
Runderlende van de grill met gepofte knoflook
en rode wijnsaus
Zalmfilet uit de oven met hazelnoot-kruidenkorst
en bieslook-botersaus
Eendenborst filet gebakken in honing en knoflook

NA
Chocolademousse met een ijscroissant
Verse aardbeien Romanoff
IJscoupe van diverse smaken sorbet ijs

29.75

