
 

 

 

Fijn dat wij u vandaag als gast mogen ontvangen en wij wensen u een aangenaam verblijf bij ons 

          Eet smakelijk 
Heeft u dieet/allergenen wensen , vraagt u  de mogelijkheden hiervoor aan onze gastheer/vrouw. 

 

Broodjes 
Maak een keuze uit wit of bruin vloerbrood of een 

meergranen driehoek 

Warme Brie   € 6,20 
Brie, honing, pijnboompitjes 

Oud Amsterdam   € 5,75 
Old Amsterdam, mango chutney, walnoot, rucola 

salade 

Gezond   € 5,75 
Kaas, ham, ei, tomaat, komkommer, rucola salade 

Gerookte zalm   € 6,95 
Roomkaas, zalm, pijnboompitten, rucola salade 

Het gastelingetje   € 6,50 
1 kom soep, gebakken ei, kroket en mosterd 

Duo broodje   € 7.25 
2 sneetjes vloerbrood, belegd naar keuze 

 

Wraps 
Wrap Vegetarisch  € 6,50 
Geitenkaas, roomkaas, avocado, cherry tomaat, 

Rode ui, rucola salade 

Wrap zalm   € 7,25 
Zalm, roomkaas, pijnboompitjes, rucola salade 

 

Salades 
Geserveerd met een plak vloerbrood 

Gerookte kip  € 6,25 
Gerookte kip, walnoot, ei, rucola salade,  

komkomer, cherry tomaatjes 

Tonijn  € 6,50 

Tonijn, walnoot, appel, ,komkomer, rucola salade 

cherry tomaatjes 
Vegetarisch  € 6,25 
Tempeh, ui, champions, walnoot, rucola salade 

komkomer, cherry tomaatjes 
Gerookte zalm  € 7,75 
Gerokte zalm, appel, pijnboompitjes, rucla, salade 

komkomer, cherry tomaatjes 

 

   

 
Soep van de dag   € 2.95 

Ook to go 

 

Tosti’s op vloerbrood 

Tosti Ham/ kaas  € 4,75 
Ham, kaas,  
Tosti zalm   € 6,25 

Zalm, roomkaas, pijnboompitjes 
Tosti zoem   € 5,50 
Brie, honing, pijnboompitjes 

 

Uitsmijters 

Uitsmijter Ham/kaas  € 5,75 

2 plakken vloerbrood, 2 eieren, ham, kaas 

Uitsmijter Spek/ kaas  € 5,75 
2 plakken vloerbrood, 2 eieren, spek, kaas 

ALLEEN AFHALEN 
Bij voorkeur telefonisch 

Bestellen op telnr: 

033 434 56 02 

 

Dit kan van de  

gehele kaart tussen  

11.00 en 17.00 uur 
 



Snacks 

 

Frites    € 1,90 

Frites met mayo  € 2,30 

Frites special   € 2,70 

Frites oorlog   € 3,00 

Kroket    € 2,00 

Frikandel   € 1,90 

Frikandel special  € 2,30 

Kipnuggets 6 stuks  € 3,50 

Kaassouffle   € 1,90 

Broodje kroket  € 2,70 

Broodje frikandel  € 2.70 

Broodje kaassoufle   € 2.70 

Pindasaus   € 0.75 

Extra saus   € 0.40 
Bitterballen 8 stuks € 4,00 

Gemengd 

bittergarnituur 8 stuks € 4,00 

Snacks en dranken “to go” zijn ook tussen 

17.00 en 18.30 uur te bestellen  

 

 

 

To go 

 
Koffie   € 2.25 

Dubbele koffie  € 3.75 

Capucino   € 2.75 

Espresso   € 2.50 

Dubbele espresso € 4.50 

Koffie Verkeerd € 2.90 

Thee   € 2.00 

Warme Chocolademelk   

    € 3.25 

Verse Jus d’ Orange  

    € 3.15 

 

  

 
Wervershoofstraat 155 ° 3826 EM Amersfoort °  

033-4345602 

Volg ons via www.facebook.com/gasteling 


