SALADES
tot 16:30!

WRAPS

BROODJES
WARM

KOUD

Italiano | 9.95
Mozzarella, parmaham en
zongedroogde tomaat uit de oven.

Tonijnsalade | 9.95
Kappertjes, ui.

Pesto | 9.95
Kipfilet met pesto, zongedroogde
tomaat, pijnboompitten en slamix.
Falafel | 9.95
Ui, tomaat, augurk, paprika,
komkommer en slamix.
Gyros | 11.95
Gebakken ui, paprika, tzatziki.
Kip speciaal | 11.95
Tzatziki, slamix, nachos
en gebakken kipfilet in zoetzure saus.
Chef | 12.25
Ui, champignons, paprika en
gebakken kipfilet in zoet-pittige saus.
Brie | 9.95
Walnoten, honing.
Keuze uit:
stokbrood, waldkorn, wit brood of bruin brood.

demarkiesrijssen
De Markies Rijssen
www.demarkies.com

Falafel | 15.95
Augurk, paprika en tzatziki.

Gerookte zalm | 11.95
Kappertjes, ui en tzatziki.
Carpaccio | 11.95
Pijnboompitten, kaas,
truffelmayonaise, slamix.

Carpaccio | 11.95
Pijnboompitten, truffelmayonaise,
parmezaanse kaas en slamix.

Kip | 16.50
Gebakken kipfilet, ei en spek.

Kipfilet | 11.95
Tomaat, ui, tzatziki en slamix.

Di Mare | 17.50
Gamba's, paprika en gebakken
champignons.

Gyros | 11.95
Paprika, ui, tzatziki en slamix.

Keuze uit:
stokbrood, waldkorn, wit brood of bruin brood

Tonijn | 9.95
Augurk, ui, zongedroogde tomaat.

Tomatensoep | 6.25
Dagsoep | 6.25

Runderhamburger met patat | 16.95

Onze soepen worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter.

Pulled pork bbq, bosui, frietjes | 15.95

Vegaburger met patat | 15.95

SOEP EN TOASTIE

Feta | 10.50
Parmaham, feta en
abrikozencompote.

De Markies | 17.50
Gebakken biefstuk, paprika en gebakken
champignons.
Feta | 16.50
Feta, abrikozen, olijven en walnoot.

VLEES

SOEPEN

Gefortuneerd Markiesje | 9.95
Brie, walnoten en honing.

Al onze salades bestaan als basis uit:
ui, tomaat, komkommer en slamix.
Geserveerd met brood.

BROODPLANKJES
Filet americain | 11.95
Tonijnsalade | 11.95
Geserveerd met tomatensoep
en een snee brood met kroket.

EIERGERECHTEN
Mozzarella | 9.95
Tomaat, pesto,
en pijnboompitten.
Ham / kaas | 8.95

Geserveerd met tomatensoep, keuze uit wit of bruin brood.

Kaas | 9.25
Boeren | 11.95
Champignons, ui,
kaas en spek.
Omelet of uitsmijter.
Keuze uit: wit of bruin brood.

Gerookte zalm | 11.95
EXTRA
Zoete aardappelfriet met
truffelmayo of oude kaas | 5.95
Frietjes met mayo | 4.95
Aardappeltjes met mayo | 4.95

Broodje jam | 2.95
Broodje hagelslag | 2.95
Broodje chocopasta | 2.95
tot 16:30
Patat met frikandel | 6.95
Patat met kipnuggets | 6.95
Patat met kroket | 6.95
Poffertjes | 6.50
Al onze kindergerechten worden
geserveerd met een leuk
cadeautje!

Help jij de puzzel op lossen?

kleuren maar!

