
Healthy Açaí Bowl  9.5
Griekse yoghurt met huisgemaakte granola, biologische 
açai en verschillende soorten vers fruit 

Pomodori  6.0
Verse Italiaanse tomatensoep gemaakt van pomodori 
tomaten, bosui en taugé. Geserveerd met robuust 
gesneden desembrood 

Tom Ka Kai 7.5
Pittige huisgemaakte Thaise soep met kokos, 
limoenblaadjes, taugé en gerafelde kip. Geserveerd met 
robuust gesneden desembrood

Thaise Kipsandwich   9.5
Grof gesneden desemboterhammen met oosters 
gemarineerde kip, paprika, rode ui, taugé, bosui, rode 
peper en cashew

Salsa Surf & Turf 12.0
Grof gesneden desemboterhammen belegd met gebraden 
rosbief, gemarineerde gamba´s in knoflook en een frisse 
salsa van tomaat en mango

Geplukte Kip  10.5  
Desembol van ´Bikken & Bakken´ met huisgemaakte 
kippenragout, champignons en rucola

 
 

Satébowl  16.5
Gemarineerde kippendijen met huisgemaakte
satésaus, paksoi, salad pea, cassave en cashew. 
Keuze uit rijst of verse frietjes

Burger ´LeJeune´   15.5
Briochebol met sesam van ´Bikken & Bakken´ met de 
welbekende hamburger van ‘Slagerij LeJeune’,
gebakken rode ui, little gem, vleestomaat, augurk en 
zoete aardappelfrietjes. Keuze uit appel-piccalilly saus of 
truffelmayonaise 

Scharreleitjes 8.7
Drie gebakken uitloopeitjes op twee grof gesneden
desemboterhammen met boeren achterham en jong  
belegen kaas van ‘Boerderij de Walhoeve’
Extra keuze uit bacon 1.0
Extra keuze uit rosbief 2.0

Crispy Chicken  10.5
Grof gesneden desemboterhammen met krokante 
kipstukjes, zongedroogde tomaten, pijnboompitten, 
appelkappertjes, sla en truffelmayonaise 

Full Veggie   9.5
Grof gesneden desemboterhammen met huisgemaakte 
hummus, geroosterde groenten en groene pesto
Supplement lauwwarme geitenkaas 2.5

DAGKAART

OPEN SANDWICH
Grof gesneden desembrood van Bikken & Bakken, keuze uit crispy wit of bruin brood 

KORENBLOEM
borrel, bites & food

KORENBLOEM

Avocado Smash  9.7
Verse avocado, sojabonen, lime, gekookt scharreleitje 
 en chili mayo

Carpaccio  10.5
Rundercarpaccio met rucola, oude kaas, pijnboompitten 
en truffelmayonaise
  
Gerookte zalm  10.7
Zalmfilet met verse dille, rode ui en mierikswortel crème

Kroketjes 7.8
Keuze uit twee bourgondische rundvlees kroketten of 
twee vegetarische kroketten. Geserveerd met grove 
mosterd

Martino  8.5
Filet de Parma met cornichons, rode ui, appelkappertjes 
en pittige saus

Vitello Tonnato  10.5
Kalfsmuis met tonijn crème, kappertjes, ansjovis en 
rucola

Geitenbrie Fenegriek van  7.8 
‘Boerderij de Walhoeve’  
Lauwwarme geitenbrie met knapperige walnoten, 
honing, rucola en aceto
Supplement Pata Negra  3.0

Garnalenkroketjes   12.8
De beroemde Holtkamp-croquetten op geroosterde 
desemboterhammen met een dip van chili mayo

Lunchmomentje  11.0
Een pomodori soepje en twee grof gesneden 
desemboterhammen. Eén belegd met een vlees- of vega 
kroketje en één met beleg naar keuze uit het blauwe 
gedeelte  

Tonijnsalade  8.5
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, rode ui en 
een gekookt scharreleitje

Happy to
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SALADES
Goed gevulde maaltijdsalades met robuust 
gesneden desembrood van Bikken & Bakken 

Salade Bief  16.7
Gemarineerde biefstukpuntjes met champignons, 
tomaat, augurk, pijnboompitjes, croutons, cashew en 
zoete knoflookdressing

Salade Chioggia  15.5
Lauwwarme geitenkaas, gekarameliseerde noten, 
blauwe druiven, chioggia biet en friszoete vinaigrette 
met honing

Salade Surf & Turf 16.0
Carpaccio van rund met croutons, pijnboompitten, 
flakes van Parmezaan, gemarineerde gamba’s op een 
bedje van gemengde salade met truffeldressing

Salade Niçoise 16.7
Knapperige sla melange op basis van een friszoete 
vinaigrette met tonijnstukjes, haricots verts, olijven, 
rode ui, gekookt scharreleitje en roseval met schil 

KORENBLOEM
borrel, bites & food

KORENBLOEM

TOAST 
Tosti van grof gesneden desemboterhammen 

van Bikken & Bakken, keuze uit crispy 
wit of bruin brood

Grilled Cheese/Ham Sandwich  
Boeren achterham en kaas van ‘Boerderij de  
Walhoeve’, geserveerd met onze Korenbloem saus

Tuna Melt 
Huisgemaakte tonijnsalade en cheddar kaas, 
geserveerd met onze Korenbloem saus

Milano  
Mozzarella, groene pesto, vleestomaat, 
pijnboompitjes en rucola
Supplement Pata Negra 3.0

ZOET | HARTIG
Tante Hannie’s Appeltaartje  3.2
Huisgemaakt appeltaartje met pecannoten  
en krentjes
Supplement slagroom 0.5

Tante Hannie’s Zusje  3.2
Het zusje van de appeltaart, maar dan met zoete 
kersen 
Supplement slagroom 0.5

Hazelnoot Slagroom Progres  5.5
Overheerlijk hazelnootschuimgebakje met slagroom 
van ‘Patisserie Walter van Erven’

Ambachtelijk Worstenbroodje  3.0
Een lekker warm huisgemaakt worstenbroodje

SMOOTHIES
Romige vitaminebom met verse ingrediënten

Mosje 5.5 
Spinazie, kiwi, mango en kokosmelk

Flodder    4,.7
Rood fruit, banaan, yoghurt en sesamzaadjes

Coco   4.7
Ananas, mango, banaan, verse jus d’orange en yoghurt

MOEDERS MOOISTE
 
Dun gesneden boterhammetje met beleg naar keuze
Met ham of kaas  2.5
Met jam of hagelslag 2.5
Met een kroketje 3.5
Met een geklutst eitje 2.5

Pomodori Soepje  3.5
Tomatensoepje gevuld met gehaktballetjes van
‘Slagerij LeJeune’ 

Pannenkoekstapeltje 5.5
Gebakken American Pancakes met verschillende 
toppings. Keuze uit banaan, spek of naturel

Crispy Chicken met frietjes  6.5
Krokante kipstukjes met frietjes, mayonaise, ketchup 
en appelmoes

Happy to
see you
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