
 

Heeft u een bepaalde allergie laat het ons a.u.b. weten. 
Wij zorgen voor een oplossing.

ONZE KLASSIEKERS
De enige echte Goulashsoep 
Klein | 5,90 - Groot | 7,50
Bereid volgens oma’s recept. 
Geserveerd met brood.

Tiroler Toast | 1 1,90
Kip of Rund. Met champignons, gebakken 
ui, verse thijm, met kaas overbakken en 
peper-cocktailsaus.

De gewone lekkere Tosti | 5,90
In ei gebakken met ham en/of kaas.

Tosti Edelweiss | 7,90
In ei gebakken met ham, kaas, spek, ui, 
tomaat en peper-cocktailsaus.

Diverse Uitsmijters | vanaf 7,80

‘De Rotterdamsche Croquetten’ | 8,50
Twee stuks met brood, boter en mosterd.

Klein Pannetje Kaasfondue | 1 1,50 
Bereid van in de ochtend vers geraspte 
kaas van de ‘Kaaswaag’. Met garnituur 
en brood.
Extra groenten of fondue | + 2,50
 
Flammkuchen Klassiek
Klein | 6,80 - Groot | 9,50
Crème fraiche, spek, ui en kaas.

Flammkuchen Mozzarella 
Klein | 6,80 - Groot | 9,50
Crème fraiche, mozzarella, pesto, 
zongedroogde tomaat en rucola.

Flammkuchen Truffel  
Klein | 8,50 - Groot | 10,50
Crème fraiche, truffel tapenade, ui en 
champignons.
Extra spek | + 1,50

LUNCHPROEVERIJ | p.p. 17,95Een feestje voor twee of met meer-dere personen. Lekker van alles en nog wat van onze kaart samen delen. Dat alles gepresenteerd op een leuke etagère. 

IT’S HOT OUTSIDE
Panini Mangieri | 8,50
Met Spianata Romana, mozzarella, pesto 
zongedroogde tomaat en verse basilicum. 

Panini Geitenkaas | 8,50
Met gegrilde groenten en olijven.

SALADES
Ceasar Salade | 10,50
Romeinse sla met parmezaanse kaas, 
croutons en gepocheerd ei. 
Extra gerookte zalm | + 2,50
Extra gerookte kippendijen en 
spek | + 1,50

Geroosterde Bloemkool | 10,50
Met feta, quinoa, granaatappel, koriander 
en Ras el Hanout kruidenolie. 

Buffelmozzarella | 1 1,50
Met rucola, bonte cocktailtomaatjes, basi-
licum, aceto dressing en knoflook croutons.

= Vegetarisch

LEKKER ZOMERS 
Huisgerookte Kippendijen | 8,90
Met ananas-curry mayonaise, geroosterde 
noten, zaden, frisse salade met desembrood.

Holy Guacamoly | 8,90
Smashed avocado, frisse salade met sesam- 
dressing, tomaat, krokant rijstpapier en 
diverse pitjes. 
Extra spek | + 1 ,50 
Extra gerookte zalm | + 2,50  

De Moestuin | 8,90
180 gram bonte verse groenten, met bieten-
humus, geitenkaas en een frisse citroen- 
dressing op desembrood.

Rundercarpaccio | 10,50
Vers van het mes! 
Met onze huisgemaakte truffelmayonaise 
en pesto, geroosterde pijnboompitten, 
spek en parmezaanse kaas op desembrood.

SPECIAAL VOOR ‘KIDS’
Pannenkoekieeeee | 8,50
Vers gebakken pannenkoek uit de pan 
met roomboter, poedersuiker en stroop

Een lekkere Boterham | 3,70
Met een beleg naar keuze.

Wil je iets anders? Zeg het maar.

ONTBIJT (Tot 12:00 uur)
Wentelteefjes | 6,50
Met verse aardbeien en geroosterd sesamzaad. 

American Pancakes | 8,20
Met ahornsiroop, blauwe bessen en boter

Açai Bowl | 8,90
Smoothiebowl gemaakt van de voedingrijke 
açaibes uit het Amazonegebied met vers 
fruit, kokosrasp en granola.

Zeker Gezond | 6,90
Kokos of Griekse yoghurt, overnight 
havermout, aardbeien, bessen, cacao, 
limoen en honing.

‘Guten Morgen Edelweiss’ | 1 1,50
Desembrood met ham, kaas en zoet beleg, 
gepocheerd ei in een glas en vers ge-
perste jus d’orange.

GEBAK
Warme Edelweiss Apfelstrudel | 4,25 
- Vanillesaus | + 1 ,50
- Toefje slagroom | + 0,90
Diverse taarten | vanaf 4,25

Wist u dat u thuis ook kunt genieten 
van onze Apfelstrudel, gemaakt volgens 
origineel Oostenrijks recept.
Even opwarmen in de oven en daarna 
serveren met vanillesaus en slagroom.

Per stuk | 2,95
Vanillesaus | 0,95

SMOOTHIES & SAPPEN
Al onze Smoothies en sappen zijn 100% 
biologisch en worden vers bereid met 
de beste groenten en fruit.
Smoothies zijn ook mee te nemen in een 
handige beker voor onderweg of thuis.

Hawaiian Smoothie | 4,95
Passiefruit, kokos, mango, acerola-kers, 
appel en ananas

Clockwork Orange | 4,95
Wortel, rode biet, gember, papaya, selderij, 
appel en lucuma 

Lovely Green Smoothie | 4,95
Spinazie, avocado, appel, broccoli, mango, 
tarwegras, gerstengras en spirulina

Berry Bomb | 4,95
Açai, blauwe en zwarte bessen, banaan, 
appel, aardbeien, bramen, baobab en 
Hennep proteïne.

Vlierbloesemlimonade | 3,95
Huisgemaakt! Met munt en limoen.

Vers geperste Jus d’Orange  
Klein 3,00 | Groot 4,00

IJsthee | 4,95
Huisgemaakt!

= VEGETARISCH

HIGH TEA /COFFEE
Elke High Tea/Coffee is een klein feestje. Vanaf twee uur ‘s middags is het moge-lijk om bij Edelweiss in het restaurant of buiten op het terrras te genieten van een compleet verzorgde High Tea/Coffee. 
Gedurende twee uur serveren wij bij onze verschillende soorten thee of koffie heerlijke scones, diverse hartige hapjes en zoete lekkernijen.
Wel graag van te voren even reserveren.
Prijs per persoon | 19,50


