SANDWICHES

ONTBIJT
Het brood, de scones, het beleg,
de granola, alles komt uit eigen keuken.
De hele dag te bestellen,
zolang de voorraad strekt.
Vanaf December 2017 serveren we ook
croissants uit eigen keuken.
Zoete scone
met jam & citroenroom

8.9

Versgebakken desembrood
en beleg uit eigen keuken.
Met sla en geroosterde zaden & pitten.
Eiersalade
Geroosterde paprika
met olijventapenade

zv/vn

5
Remekerkaas
met mosterddressing

Yoghurt met granola & rozijn
6.5
Met stukjes appel, noten en kaneel
2 plakken geroosterd desembrood,
met remekerkaas, jam & boter

7.5

2 plakken geroosterd desembrood,
met remekerkaas, ham & eiersalade

8.5

KEEK ontbijt:
Zoete scone, toast, mini granola
jam, eiersalade, remeker.

Boerenham
van het Livar kloostervarken
Brie met uienchutney

KAASSCONES
10.5

7.9

Versgebakken kaasbroodje met komkommer
en geroosterde pitten & zaden.
Eiersalade
Geroosterde paprika
met olijventapenade

TOSTI
Grote tosti op desembrood

Belegen kaas
Boerenham/kaas
Geroosterde paprika/kaas

5
7
6

+ ketchup of mosterdsaus

0.5

SOEP & QUICHE

Boerenham
van het Livar kloostervarken
Brie met uienchutney

ZOET

Seizoenssoep
met geroosterd brood & dip

7.5

Quiche met kleine salade

7.5

Quiche met kleine salade

Remekerkaas
met mosterddressing

& soep

Havermout-rozijnenkoek
Chocolate-chipkoek

2.5
2.5

Brownie gv

4

11.5
Chocolade-dadelbar
3.8
enkel gezoet met dadels vn/n/gv/zv

MENU
KEEK lunch:
13.5
Kleine soep & 2 plakken desembrood
met 3 soorten wisselend beleg
Kinder lunch:
Plak brood met jam & kaas
en een bakje met stukjes appel.

Amandeltaart
met gekonfijte citrus

4.5
gv/zv/n

Appeltaart
Worteltaart met citroenroom n

4.5
4.5

Scone met jam & citroenroom

5

4.5

Proeverij: Een punt worteltaart, 10.5
halve brownie, chocolade-dadelbar
en amandeltaart.

INFO
KEEK werkt enkel met biologische basis
grondstoffen, en probeert waar mogelijk
alles zelf te bereiden.
Ons desembrood wordt ambachtelijk bereid
in eigen bakkerij, met lange rijstijd.
Dit zorgt voor een betere smaakontwikkeling en een gezonder brood.
De boerenham van slagerij van Vuuren uit
de straat komt van het Livar varken.
De Remekerkaas is een boerenkaas van de
kazerij Stalenhoef. De kaas is gemaakt
in een bijzonder bedrijf in Lunteren van
de melk van Jersey koeien.

ALLERGENEN
Alle producten worden in dezelfde keuken
bereid en hebben kans op sporen van
allergenen. De tekens staan alleen bij
gerechten waar eventuele onduidelijkheid
over zou kunnen zijn.
vn
gv
zv
n

=
=
=
=

veganistisch
glutenvrij
zuivelvrij
bevat noten

