Ontbijt (11:00 tot 16:00)
Warm croissantje met ambachtelijke jam							
Huisgemaakte muesli met volle biologische yoghurt, fruit, dadel en granaatappelpitten
Wentelteefjes van suikerbrood met kwark en appel-peer-rozijnenchutney			

Lunch (12:00 tot 16:00)
2,80
4,30
4,55

Zoet (hele dag)
				

Met een proeverij van onze taartjes bij de koffie

Verse sneden brood met

7,25

Oude geitenkaas
met gepofte bietjes en maple syrup
Chorizo
met frisse fetaspread en gegrilde paprika

3,05
4,05
4,05
4,55
4,05

Boeren kruidenkaas

5,80

Gegrilde groente

met licht pittige eiersalade van het huis
Beenham
met zuurkool en honing mosterdsaus

met huisgemaakte hummus Indiase stijl

// Onze eerlijke kazen en biologische vleeswaren kopen we in bij Morty’s Kaas en Delicatessen,
een bijzonder winkeltje op de Kanaalstraat met een breed assortiment biologische producten

Weekgerechten (12:00 tot 16:00)
Quiche van de week
Soep van de week (met brood)
Salade van de week

Brunch!
Kom in het weekend uitgebreid brunchen!
Reserveer een tafel en wij verrassen je met een grote plank vol lekkere

TIP: Combineer twee weekgerechten voor een volledige lunch of vul aan
met brood en roomboter (+1,05) Of kies het weekmenu!
Weekmenu: soep of quiche van de week met huisgemaakte friet en groene salade

hartige en zoete hapjes! Croissantjes, muffins, wentelteefjes van suikerbrood. Warme broodjes, divers beleg, quiche en een glaasje soep.

// Heb je een allergie? Vraag bij ons om meer informatie!

Leuk op zondag voor het live concert,
dan ben je gelijk verzekerd van een mooi plekje!
16,50 per persoon
Alleen op reservering

5,05
5,05
5,05

Feestje?
Vier feest in Het Muzieklokaal! We reserveren in overleg een deel van de ruimte
voor jou en je collega’s, vrienden, orkestleden, studiegenoten, familie... afhankelijk
van de dag en het moment kan dit van 10-100 personen. Wil je koffie met taart,
een borrel met drankjes en hapjes, een eenvoudig of uitgebreider diner? Alles is
bespreekbaar!
Trek iemand bij de bar aan zijn mouw voor de mogelijkheden of mail ons op
info@hetmuzieklokaal.nl met datum, tijdstip, aantal personen en je wensen mbt
eten en drinken, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

12,05

Ouverture
Soep van de week										
Mix van bruschetta

Toegift
5,05
6,05 pp

3 verschillende bruschetta per persoon

Kaasplank (voor twee personen)*
Verschillende kazen met kletzenbrood en pittige pruimenchutney

met gegrilde groenten, verse kruiden, kaas en pesto

Hoofdgerecht
										

1 // Maak je keuze uit een van onze solisten
Biologische gehakballetjes met saus*

eerlijke, handgedraaide balletjes van rundergehakt

10,05

in kruidige tomatensaus

Vegaburger											

9,05

verse linzen&notenburger geserveerd op een desembol
met frisse yoghurt-koriandersaus, Amsterdamse uitjes en gepofte cherrytomaten

Pot pie

5,05
4,05
4,05

Crumble van het moment
Rosalie’s beroemde pecannotentaart
Vraag naar onze wisselende taart
extra persoon

9, 80
+ 4,55

Koffie compleet (met espresso, americano, cappuccino of thee)
Met een proeverij van onze taartjes bij de koffie

5,80

Koffie met likeur en slagroom
Irish (jameson) Spaans (licor 43 of tia maria)
Italiaans (amaretto) Frans (grand marnier of cointreau)

6,55

ruby port
reserva port
pineau des charentes (Franse mix van cognac en druivenmost)
dessertwijn (Italiaanse moscato rosa, helder licht roze, rozijnen en pruimen)

3,80
5,30
4,90
5,05

9,05

vegetarisch stoofgerechtje onder een dakje van bladerdeeg (kan ook vegan!)

met kruidige tempeh, pompoen en knolselderij

Zacht gegaarde vis met creme en jus*							
duurzaam gevangen kabeljauwfilet

12,05

met een crème en jus van wortel

Borrel
// Te bestellen vanaf 16.00 tot de keuken sluit:
Huisgemaakte luie wijvenfriet
met kruidenmayonaise				

3,80

Quesadilla puntjes
met zwarte bonenpuree en huisgemaakte korianderdip							

5,80

met donker bier, appelstroop en steranijs

2 // Vul aan tot een duo of trio**

Plankje brood
met roomboter en dip							

4,90

Biologisch stoofpotje*									

11,05

van runderstoofvlees en winterse groenten

Huisgemaakte luie wijvenfriet met kruidenmayonaise					
met groene kruiden, zwarte olijven en feta
Parelcouscous											
Gepofte groente			 in de schil gepofte bietjes met balsamicostroop en zure room
fris pittige salsa van aubergine
Salsa												
Groene salade met kappertjes, bosui en zonnebloempitten
Weeksalade (vraag naar de salade van de week)						

// Of laat je verrassen door een heel orkest!				

3,80
4,05
3,55
4,05
3,55
5,05
15,80

Maak een keuze uit een van de solisten en wij vullen per persoon aan
met verschillende bijgerechten (2pp). Laat ons voor je kiezen!

// Naast de kaart! Weekmenu! vanaf 16.00 te bestellen			
Soep of quiche van de week met huisgemaakte luie wijvenfriet en groene salade
// Heb je een allergie? Vraag bij ons om meer informatie!

* Ons vlees is biologisch, onze vis duurzaam gevangen
** Wij raden twee bijgerechten pp aan. Ook leuk om met elkaar te delen!
Bijgerechten zijn alleen icm de solisten te bestellen

12,05

Kaasplank (voor twee personen)*
verschillende kazen met kletzenbrood en pittige pruimenchutney		
Borrelplank (van alles wat voor twee personen!)

9,80
extra persoon + 4,55
extra persoon

12,55
+ 5,05

// Te bestellen vanaf 16.00 tot de laatste ronde:
Bitterballen (per stuk)									

0,75

Kaasstengels (per stuk) 								

0,75

Arancini - Siciliaanse risottoballetjes met truffel (4 stuks)				

4,55

Calamares met limoenmayonaise						

5,80

Siciliaanse groene olijven								

4,05

Vers gebrande noten 								

3,05

* Onze eerlijke kazen kopen we in bij Morty’s Kaas en Delicatessen,
een bijzonder winkeltje op de Kanaalstraat met een breed assortiment biologische producten

