Broodje kroket
Broodje frikadel
Bordje friet

€2,50
€2,30
€2,25

Borrelhapjes
Bitterballen

8 st

€ 5,20

Mini frikadellen 8 st

€ 4,50

Bittergarnituur 12 st

€ 7,50

Spare-ribs

€ 11,50

8 st

Gefrituurde garnalen en gefrituurde
inktvisringen
€ 8,95
Portie olijven

€ 4,50

Portie oude kaas

€ 4,25

Tapas plankje

€ 14,50
Eetcafé “centraal”
Stationsweg 2
3233CT
Oostvoorne
Tel 0181483176
Fax0181484923
www.cafecentraal-oostvoorne.nl

Eiergerechten

Gegrilde boterhammen

Broodjes & sandwiches
Sneetjes vijgen brood met oude of jonge kaas
met vijgencompote,tomaatjes en rucola

€ 4,75

The classic tosti

€ 2,60

Omelet met champignons en kaas

€ 6,95

€ 5,95

Omelet met brie en spek

€ 6,95

Boerenbruin besmeerd met tonijn en rosbief
met kappertjes,ei en rucola

€ 7,75

Open tosti met kipfilet,
pesto,tomaat en mozzarella

Boerenomelet met groente en ham

€ 7,10

Boerentosti geitenkaas, spek en honing

€ 5,25

Rundercarpaccio op wit boerenbrood
met kappertjes, rucola
pijnboompitjes en parmezaan

€8,95

Diverse uitsmijters vanaf

€ 5,90

Boerentosti gerookte zalm en kruidenkaas

€ 5,50

Warme brie op bruin boerenbrood
uit de oven met spek en honing

€6,75

Warm vlees op boerenwit
met champignons, prei en pindasaus

€7,25

Italiaanse bol met gegrilde steak
ketjap,rucola en gegrilde paprika

Soepen

€9,50

Italiaanse bol met gegrilde kip
€ 6,95
sla,gegrilde paprika,spek en knoflookmayonaise

Tomatensoep

€ 4,50

Vissoep met Hollandse garnaaltjes

€ 5,95

Uiensoep met een kaascrouton

€ 4,95

Soep van de chef
elke keer weer anders

€4,75

Mandje brood met smeersels

€ 4,85

12 uurtje
€ 9,25
met 3 boterhammen ham en kaas gebakken ei
een kroket en een glaasje verse jus

Onze soepen worden geserveerd met brood en boter

Vis trio sandwich
€13,25
Hollandse garnalen, gerookte zalm en tonijnsalade
met rucola, kappertjes

Salade warme geitenkaas
€ 9,50
met noten, spek en honing, appel en komkommer

Broodje hamburger100% rundvlees

€ 11,00

Salade gegrilde kipfilet
€ 9,95
met pesto, olijven, rode ui, tomaat en mozzarella

€ 9,50

Carpaccio van gerookte zwaardvis
met sla,kappertjes,olijfolie en krokant zeewier

met sla,tomaat en rode ui
Broodje quinoa burger
met sla,tomaat,gegrilde paprika en een potje
tomatensalsa

Salades

Onze eiergerechten worden geserveerd met
3 eieren en 2 witte of bruine boterhammen
Een extra boterham
€ 0,25

Warme gerechten
Brood friet
Kipsate spies
€ 10,25 €11,75
met kroepoek en gedroogde uitjes
Spare-ribs

€ 16,10 € 17,60

Gebakken kippenlever
met ui en spekjes

€ 11,50 € 13,00

Varkens schnitzel
€ 14,50 € 16,00
met paprika,ui,tomaat en mozzarella uit de oven

€ 12,50

Gebakken kogelbiefstuk
met ui en champignons

€ 15,25 €16,75

Gebakken sliptong
met kappertjes saus

€16,50 €18,00

