CIRKUS
STEAK & RESTAURANT
CIRKUS is a place to meet, to talk and to enjoy the good things in life.

SOUP
TOMATENSOEP(V) pommodoritomaat- pesto- room

5,60

CHAMPIGNONSOEP romig- gevuld met kaantjes

5,80

FRANSE UIENSOEP gegratineerd met brood/kaas

5,80

SALADS

geserveerd met brood/boter of frites/mayonaise

SALADE RUNDERCARPACCIO

16,50

oude kaas- geroosterde pijnboompitten- pesto
SALADE OUTBACK WEDGE FETA

12,95

1/2 ijsbergsla- rode ui- kaantjes- feta- balsamico stroop- tomaat
EXTRA gegrilde kipfilet

plus 4,50

EXTRA easy peel gamba's

plus 5,50

SALADE GEITENKAAS (ook vegetarisch mogelijk)

15,50

geitenkaas licht gegratineerd- krokante serranoham- olijven- tomaat- rode ui
SALADE MEXICAN CHICKEN

16,50

kipfilet- tortillachips- guacamole- salsa

BREAD
2 snee bruin of wit vloerbrood
RUNDERCARPACCIO pesto- geroosterde pijnboompitten- oude kaas- tomaat- komkommer- sla

8,60

GEZOND ham- kaas- tomaat- komkommer- augurk- gekookt ei (vegetarisch mogelijk)

6,20

WARM VLEES gebakken beenham- sla- met mosterd,mayonaise of pindasaus

6,75

2 KROKETTEN rund- mosterd

6,75

KIP PIKANT gebakken kipfilet punten in chilisaus- paprika- tomaat- ui- champignons- getopt met sla

7,95

GEITENKAAS (V) lauwwarm- honing- geroosterde noten- sla

7,75

TOSTI ham- kaas

4,25

(ketchup)

EGG
3 eieren & 2 snee bruin of wit vloerbrood
SUNNY SIDE UP (UITSMIJTER) naturel- ham en/of kaas en/of spek

6,80

OMELET naturel- ham en/of kaas en/of spek
UITSMIJTER RUNDERCARPACCIO oude kaas- geroosterde pijnboompitten- pesto

6,80

FARMERS EGG (BOERENOMELET) diverse groenten- ham en kaas

6,95

8,45

SOMETHING NICE
VARKENSHAAS SATÉ

komt met brood of frites

17,25

op een spies varkenshaaspunten- pindasaus- gefrituurde uitjes- homemade atjar- kroepoek
BURGER

met frites/mayonaise

15,50

100% runderburger op italiaanse bol- gebakken ei- bacon- ui- kaas- tomaat- sla (ketchup)
GROENTEN-GEITENKAAS BURGER (V)

met frites/mayonaise

15,50

op italiaanse bol- groenteburger- geitenkaas- rode ui- tomatensalsa- sla- tomaat

12 UURTJE

7,95

kop soep- 2 snee vloerbrood wit of bruin/ 1 belegd met 1 ei uitsmijter ham en kaas en 1 belegd met runderkroket

KLEINE GAST
KLEIN TOMATENSOEP room
BOTERHAM 1 snee wit of bruin vloerbrood:

2,75
met ham- kaas of jam

2,50

met runderkroket of frikandel

3,50

met rundercarpaccio

4,60

PUNTZAK frites en mayonaise
Heeft u een voedsel allergie of intolerantie? Graag vermelden bij de bediening. Wij kunnen 100% vrij niet garanderen.

