Fifty One
LUNCHROOM

Sandwiches

Soepen
Tomatensoep
Met plaatbrood en kruidenboter
Ossenstaartsoep
Met truffel, room en plaatbrood met kruidenboter
Vissoep
Met een wrap zalm, bieslook roomkaas, rode ui en sla
Kippensoep
Met een tosti kip, kaas en mosterdsaus

7,25
8,50
9.85
8.85

Uitsmijters
(uitsmijters serveren wij met wit of bruin brood)
Maxi uitsmijter
3 eieren, ham, kaas en tomaat
Maxi uitsmijter bacon
3 eieren, bacon en kaas
Maxi uitsmijter Toscane
3 eieren, salami, kaas, tomaat, ui, Italiaanse kruiden
Bordje vol
3 eieren, ham , kaas, tomaat, champignons, ui en bacon
Roerei zalm
4 eieren, zalm en bieslook en roomkaas

9.85
9.85

11,50
11.50
12,50

Sandwich zalm
11.85
Zalm, bieslook roomkaas, rode ui, sla en mosterd dille
Clubsandwich
10.85
Gerookte kip, ham, bacon, tomaat, sla en knoflooksaus
Sandwich gezond
10.85
Ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla en heksenkaas
Sandwich ei
10.85
Ei, bacon, tomaat, komkommer, sla en cocktailsaus
Sandwich gerookte kip
11.85
Gerookte kip, tonijn, rode ui, tomaat, sla en mayonaise
Sandwich brie
10.85
Brie, zalm, rode ui, sla en mosterd dille
Sandwich omelette
13,50
Champignons,uienmix, tomaat, sla,bacon, bieslook
Sandwich kip cajun (warm)
12,85
Kip cajun, tomaat, champignons, sla, ui en kerriemayonaise

Salades
(maaltijd salades serveren wij met ambachtelijk
gebakken brood wit/bruin)

Panini
(panini serveren wij met tortilla chips)
PANINI BRIE
Brie, honing, walnoot
PANINI BAL
Gehaktbal, chilimayo, uienmix
PANINI GEGRILDE KIP
Gegrilde kip, mozzarella, paprika, uienmix, chili saus
PANINI GEITENKAAS
Geitenkaas, salami, paprika, oregano
PANINI MOZZARELLA
Mozzarella, verse pesto, tomaat, peper, basilicum
PANINI ZALM
Gerookte zalm, verse kruidenkaas, gegrilde paprika
PANINI TONIJN
Tonijn, uienmix, peper, mozzarella, mayonaise

(sandwiches serveren wij op plaatbrood met
chips)

10,85
10,85
10,85
10,85
10,85
10,85
10,85

Salade Oosterse biefstukpuntjes
14,75
Biefstukpuntjes, ui, champignons, amandelschaafsel,
sla en ketjap
Salade carpaccio
13.50
Carpaccio, Parmezaan, groene pesto, pijnboompitten, sla
en truffelmayonaise
Salade zalm
14.75
Zalm, rode ui, komkommer, sla en mosterd dille
Salade Fifty One
13.75
Gerookte kip, uitgebakken bacon, appel, sla en heksenkaas
Salade kip cajun
14.75
Kip cajun, tomaat, champignons,
rode ui, sla en kerriemayonaise (lauw warm)
Salade Tonijn
13,50
Tonijn, uienmix, augurk, mayonaise, ei en tomaat
Salade geitenkaas
14,75
Geitenkaas, peertjes, couburger, mosterd dille

Tosti’s

Lunchplates

(tosti’s serveren wij met wit of bruin brood)

(lunchplates serveren wij met ambachtelijk gebakken
brood wit/ bruin en drinksoepje)

Lunchplate zalm

13.75

Gerookte zalm, bieslook roomkaas, rode ui, sla en mosterd dille

Lunchplate carpaccio

13.75
Carpaccio, pijnboompitten, parmezaan, sla, pesto en truffelmayonaise
Lunchplate brie
12.75
Brie, zalm, rode ui, pijnboompitten, sla en pesto
Lunchplate gezond
12.75
Ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, tuinkers, sla en heksenkaas
Lunchplate kip cajun
13.75
Kip cajun, tomaat, champignons, ui, sla en kerriemayonaise
Lunchplate saté
13.75
Gemarineerde kip, kroepoek, gefrituurde uitjes, sla en satésaus
Lunchplate hamburger
13.75
Hamburger, kaas, tomaat, rode ui, augurk, sla en grillsaus

Wraps
(wrap serveren wij met kleine salade en drinksoepje)
Wrap kip teriyaki
Kip, champinons, en roerbakgroente
Wrap kip chili garlic
Kip, champinons, en roerbakgroente

13.75
13.75

Tosti de luxe
Brie, gerookte zalm en rode ui
Tosti gehaktbal
Kaas, gehaktbal en mosterdsaus
Tosti gehaktbal XL
Kaas, gehaktbal, satésaus en 3 sneeën brood
Tosti kip
Kaas, gerookte kip, citroenmayonaise en tuinkers
Tosti kipkerrie
Kaas, gerookte kip, kerriemayonaise, en ananas
Tosti tonijn
tomatentapanade met uienmix, tonijn en kaas
Tosti speciaal
Kaas, ham, tomaat, ui, bacon, champignons en spiegelei
(3 sneeën brood)
Tosti tomaat
Kaas, ham, tomaat en rode ui
Tosti Hawaii
Kaas, ham en ananas
Tosti brie
Brie met ham
Tosti ham en kaas

8,10

Kippenpastei
Twee kroketten met wit/bruin brood

11,50
11.80

Special

Heeft U last van allergenen laat het ons dan even weten.

Fifty One

6.80

9.95
7,60
7,60

7,60
10.75

4.95
5,10

6.65
4.85

Fifty One
LUNCHROOM

High Tea bij Fifty One
Een middag bijpraten met vriendinnen of vrienden onder het genot van de heerlijkste hapjes en de lekkerste thee?
Met zijn tweeën of met een grote groep die misschien iets te vieren heeft?
Alles is mogelijk! (Toeslag Lactose/glutenvrij 3,50pp)Notenallergie,wij werken veel met noten en kunnen
daardoor sporen niet uit sluiten.
.

Classic

21,75

Drinksoepje
Brownie
Scone met clotted cream
Mini beschuitje
Muffin
Mini Fifty One
Bonbon lolly
Wraps
Sandwiches

Special

23,50

29,50

Drinksoepje
1 kan melk
1 kan multifruit
Mini worstenbroodje
Scone met clotted cream
Muffin
Mini nougatine gebakje
Bonbon lolly
Wrap met carpaccio
Roerei
Boerenbrood wit en bruin
Kaas en ham (streekproducten)
(Oud Hollandse) zoetigheden
Toetje

We hebben van onze High Tea een speciale
Babytea gemaakt. Een feest van hartige en
zoete lekkernijen. We kleden de tafel aan
en versieren de taartjes voor een baby boy
of baby girl!

Kinder (tot 10 jaar)

13,50

2x frisdrank naar keuze
Mini worstenbroodje
Pannenkoekjes
Chips
Mini cupcake
Bonbon lolly
Kinderijsje

Frisdranken

Warme dranken

Kleine Kaart

25,50

Je zus, beste vriendin of misschien
schoonzus zwanger? Dit moet natuurlijk
gevierd worden met lekker eten en
gezelligheid!

Boeren High tea

Ijskoffie (seizoen)

27,75

Amuse
Brownie
Scone met clotted cream
Mini beschuitje
Suikerwafel met warme kersen
Muffin
Mini Fifty One
Bonbon lolly
Wraps
Sandwiches
Verse Jus
Smoothie

Babyshower

Amuse
Brownie
Scone met clotted cream
Mini beschuitje
Muffin
Mini Fifty One
Bonbon lolly
Wraps
Sandwiches
Verse Jus

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Thee
Warme chocomel
Verse muntthee
Koffie speciaal : met hazelnoot,
caramel of amaretto
Slagroom
koffie met smaakje

Royal

2.00
2.30
2.75
3.35
2.35
3,30
2.20
3,40
3.75
3.85
+0.50
+0.50
5,25

Fifty One

LUNCHROOM

Jus d’orange (vers) klein
Jus d’orange (vers) groot
Smoothie
Coca cola
Coca cola light
Fanta
Sprite
Chaudfontaine rood/ blauw
Appelsap
Cassis
Ice tea
Ice tea green
Tonic
Bitter lemon
Rivella
Fristi
Chocomel
Diverse alc vrije bieren

3,25
4.85
4,65
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30

Soepen
Tomatensoep
Met plaatbrood en boter
Ossenstaartsoep
Met truffel, room en plaatbrood met boter

6.85
7.80

Uitsmijters

(tosti’s serveren wij met wit of bruin brood)
Tosti Hawaii
Kaas, ham en ananas
Tosti ham en kaas

4.85

4.65

Salades

(uitsmijters serveren wij met wit of bruin brood)
Maxi uitsmijter
3 eieren, ham, kaas en tomaat
Maxi uitsmijter bacon
3 eieren, bacon en kaas

Tosti’s

9.85
9.85

Lunchplates
(lunchplates serveren wij met ambachtelijk gebakken
brood wit/ bruin en drinksoepje)
Lunchplate zalm
13.75
Gerookte zalm, bieslook roomkaas, rode ui, sla en mosterd dille
Lunchplate carpaccio
13.75
Carpaccio, pijnboompitten, parmezaan, sla, pesto en truffelmayonaise
Lunchplate kip cajun
13.75
Kip cajun, tomaat, champignons, ui, sla en kerriemayonaise

(maaltijd salades serveren wij met ambachtelijk
gebakken brood wit/bruin)
Salade carpaccio
Carpaccio, Parmezaan, groene pesto, pijnboompitten, sla
en truffelmayonaise
Salade zalm
Zalm, rode ui, komkommer, sla en mosterd dille
Salade kip cajun
Kip cajun, tomaat, champignons,
rode ui, sla en kerriemayonaise (lauw warm)

13.50

13.75
14.75

Sandwiches
(sandwiches serveren wij op plaatbrood met
chips)

Clubsandwich
Gerookte kip, ham, bacon, tomaat, sla en knoflooksaus
Sandwich kip cajun (warm)
Kip cajun, tomaat, champignons, sla, ui en kerriemayonaise
Sandwich zalm
Zalm, bieslook roomkaas, rode ui, sla en mosterd dille
Heeft U last van allergenen laat het ons dan even weten.

9.85
11.80
9.85

