Menukaart Café Lent
Broodjes
Broodje gezond met roomkaas, sla, ham, jonge kaas, ei, tomaat en komkommer €6,95
Broodje huisgemaakte gehaktbal met sla, komkommer, tomaat en huisgemaakte honing-mosterd saus
€6,95
Broodje gegrilde kip met rucola, zongedroogde tomaatjes, rode ui, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en
huisgemaakte balsamicodressing €7,95
Broodje carpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola, zongedroogde tomaat en
truffelmayonaise €8,95
Broodje zalm met rode ui, komkommer en huisgemaakte balsamicodressing €8,95
Broodje huisgemaakte tonijnsalade met komkommer en rucola €8,95
Broodje geitenkaas met walnoten, honing en huisgemaakte basilicumdressing €8,95
(Keuze uit Italiaanse bol, bruine bol of glutenvrij brood)
Tosti’s
Tosti ham en kaas €3,50
Tosti ham, kaas, tomaat en bosui €4,50
Tosti kaas, huisgemaakte tonijnsalade en rode ui met mayonaise €6,50
(Keuze uit witbrood of bruinbrood)
Salades
Salade pulled chicken met tomaat, komkommer, rode ui, pijnboompitten en huisgemaakte
basilicumdressing €12,75
Salade geitenkaas met zongedroogde tomaat, walnoten, honing en bosui €12,75
Salade zalm en tonijn met komkommer, zongedroogde tomaat, olijven, bosui en huisgemaakte, rode ui en
balsamicodressing €13,75
Carpacciosalade met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola, zongedroogde tomaat, truffelmayonaise
en huisgemaakte balsamicodressing €13,75
(Salades worden geserveerd met brood en roomboter)
Sandwiches
Sandwich met kip, pestomayonaise, sla, tomaat en pancetta €9,95
Sandwich met huisgemaakte tonijnsalade, sla, komkommer en rucola €9,95
Sandwich met zalm, roomkaas, rode ui, komkommer en rucola €10,95
(Sandwiches worden geserveerd met Franse frietjes en mayonaise)
Diverse gerechten
Yoghurt met granola, blauwe bessen en honing €6,50
Uitsmijter Lent met ham, kaas, tomaat en bosui €8,50
Broodje kroket (één stuks) met roomboter en mosterd €5,50
Twee Bourgondische of groente-kroketten op brood met roomboter en Groningse mosterd €8,50
The Big Lent burger op Italiaanse of bruine bol met sla, tomaat, augurk, ui, Franse
frietjes en keuze uit: huisgemaakte honingmosterd saus, mayonaise en/of curry €13,50
Big Lent schnitzel met Franse frietjes en een gemengde salade, €11,50
Mihoen met hoisinsaus, sugarsnaps, taugé, kastanjechampignons, paksoi, bosui en sesame seads met
keuze uit: Kip €10, garnalen €11,50 of vega €10

Soepen
Groningse mosterdsoep (met of zonder spekjes) met brood en roomboter. Klein €4,75 Groot €7,75
Boostersoep (noodles, sugarsnaps, taugé, kastanjechampignons, paksoi, bosui en sesame seads) met keuze
uit: Kip €10, garnalen €11,50 of vega €10
Voor bij de borrel
Lent loempia’s met groentes, kip en sweet chili saus 5 voor €6
Borrelplank met worst, blokjes kaas, olijven, bitterballen, kipfingers en kaasstengels €14,95
Portie kipfingers met mayonaise 10 voor €7,50
Bitterballen met mosterd of mayonaise 8 stuks €7,50
Portie kaasblokjes €6,50
Kidscorner
Frikandel of kipnuggets met appelmoes, Franse frietjes en mayonaise €4,95
Poffertjes met roomboter en poedersuiker €4,50

