Desserts
Cheesecake			
€ 4,00
Carrotcake			
€ 4,00
Appelteutje			
€ 4,25
Vanille ijs, karamel & slagroom
€ 5,25
Snickerbrownie met ijs en slagroom € 5,75
Toffee merinque		
€ 4,25

Food bij Cyklist

Kaasplank met de lekkerste kaasjes van de
Zuivelhoeve! lekker met een Pedro Ximinez
Sherry!

,00

€ 18

*Iets te vieren?
Dat kan!
Buiten reguliere
openingstijden
graag op afspraak.
Bel naar
040-8429624

Blijf op de
hoogte !
Like Cyklist op Facebook en Instagram:

Welkom
Naast dat we voor veel wielerclubjes een
verzamel-, start- en eindpunt voor hun
vaste rondje zijn, kun je bij ons terecht voor
een (zaken)lunch, BBQ, diner of borrel*.
Ook vind je bij ons;
- het Bert Oosterbosch Museum
- Velorent voor verhuur van racefiets tot
elektrische fiets
- Zjoeff voor verkoop van racefietsen waar
kwaliteit, ambacht en authentiek design
voorop staan.

Food bij Cyklist
Soep
Tomatensoep
Thaise kippensoep
Seizoenssoep vanaf

€ 4,75
€ 5,00
€ 4,50

Salades
Geitenkaas
Zalm
Ceasar
Carpaccio
Gegrilde groenten
Garnalen

€ 15,25
€ 15,50
€ 15,25
€ 15,50
€ 15,25
€ 15,50

Tosti’s
Ham, kaas
Kaas, tomaat en ui
Tosti Brie
Tosti Hawaï
Tosti Kaas, spek en ei

€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 5,00

Uitsmijters
Ham, kaas en spek
Kaas, tomaat & ui

€ 8,00
€ 7,75

Broodjes
Carpaccio
Tonijnsalade
Zalm
Geitenkaas
Old Amsterdam met uien chutney
Brie
Kip, spek en truffelmayo
Gegrilde groenten
Hummus met gegrilde aubergine
Avocado en ei
BLT

€ 7,75
€ 7,25
€ 8,25
€ 7,75
€ 7,00
€ 7,25
€ 8,00
€ 7,75
€ 8,00
€ 8,25
€ 7,25

Borrelhapjes
Bitterballen* € 8,00
Kip krokantjes € 8,00
Kaastengels
€ 8,00
*ook een variant

Camembert (warm) met brood
Nacho’s vegetarisch
Nacho’s met gehakt
Brood met smeersels
Portie olijven

€ 7,50
€ 6,75
€ 7,25
€ 6,25
€ 4,50

Van de plank
Onze onovertroffen borrelplank
€ 18,00
Vega borrelplank
€ 16,75
Kaasplank, kaas van de Zuivelhoeve € 18,00
Omdat we maar één
aarde hebben waar
we zuinig op
moeten zijn,
en omdat minder
vlees eten gezond is
én lekker,
bieden we meer
heerlijke gerechten
aan zonder vlees.
We hebben ze
gemerkt met een .

Kroketten met brood:
Rundvlees kroketten
met mosterd € 8,25
Garnalenkroketten
met huisgemaakte
cocktailsaus
€ 10,75
Bospaddestoelenkroketten met
mostermayonaise
€ 9,75
Kaaskroketten € 9,75

Bij de borrel hebben we grote planken vol met
heerlijke kazen, charcuterie en ander lekker
fingerfood. Uiteraard kan deze plank ook in een
vegetarische variant!

Woensdagavond
=
Pasta avond!
pasta v/d dag € 7,25
kwaremont € 3,75

,00

€ 18

Pasta’s

Bolognese
Kip, pesto
Garnalen
Vegetarische pasta

€ 10,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 10,00

Empanades inclusief frites
Kip en chorizo
Rendang
Mexicaans gehakt
Vegetarisch
Spinazie en feta

€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25
€ 12,25

Burgers inclusief frites
Burger van de maand vanaf
Beefburger
Rozemarijn burger
Jalapeño burger
Truffelburger
Wildzwijnburger
Burger met geitenkaas
Vega burger keuze uit bonen/ biet

€ 13,00
€ 12,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 12,75
€ 13,50
€ 12,75

