
 
 

 Tosti`s 
 
 
 

“1001 nacht” - 6.95 
Bruinbrood met muhammara dip 
(paprika/granaatappel), kaas en 

Za`atar (oosterse) kruiden 
 

“Job`s Tosti”  - 6.95 
Meergranenbrood met kruidenkaas, 

Bacon, tomaat en kaas 

 

“Blozende bakkersmeisje” - 6.95 
Meergranenbrood met perzik mayonaise, 

Brie, rode ui en kaas 

 

“HawaÏ” - 6.95 
Witbrood met ham, kaas en ananas 

 

“Ham & kaas” - 5.95 
Witbrood met ham & kaas 

 

Een half uur  
voor sluitingstijd 

is de keuken  
gesloten. Voor de kleintjes 

 
 

Boterham met jam 1.50 
Nutella tosti - 2.00 



   

 

“Sauerkrautje” Tosti  6.95 

 
Meergranen brood  

met zuurkool, bacon, 
plakjes rookworst, kaas 
en mosterd mayonaise 

“Old cheesy Chicken”  9.95 
 

Oude kaas , mosterd mayonaise, 
sweet chili kipstukje (mild), 
gemengde sla en tomaten  

op geroosterd meergranen brood 

“Zin in het najaar” Kaart 

“Pumpkin”  6.95 

 
Geroosterd meergranen brood 

met gebakken pompoen blokjes, 
Bacon, ui en sla 

en curry mayonaise 



Brood 
 

“Hondsrugje” - 7.95 
  Dik plak meergranen belegd met kruidenkaas, 
Oude kaas, sla, komkommer en mangochutney 

 

“Stars & stripes” - 6.95 
 Dik plak wit belegd met filet american, 

rode ui, sla, komkommer en ei. 

 

“Aa & Hunze” - 7.95 
Dik plak meergranen belegd met yoghurt mayonaise 
Tonijnsalade (eigen recept) ,tomaat, ei, komkommer.  

 

“Gieter Stoetje” - 6.95 
Dik plak wit belegd met yoghurt mayonaise, 

Eiersalade ( eigen recept), sla, tomaat, ei, 
Komkommer 

 

“Viva la France” - 8.25 
Dik Plak meergranen belegd met brie, coburghham, 

Ananas, sla en honing mosterd saus. 
Warm uit de oven. 

 

“klassiek gezond” - 6.95 
Dik plak wit belegd met yoghurt mayonaise, 

Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, 
paprika en salami. 

 

“NO 43”  - 6.95 
Dik plak meergranen brood belegd met 
Yoghurt mayonaise, Kip kerrie salade, 

Sla, komkommer, tomaat, ei, salami en paprika.  
 

( hand gesneden en geroosterd brood) 

Al onze producten bevatten gluten, koemelk en sporen van noten 



 

 

 
 
 
 
 

“StationsBurger” - 9.95 
 
 

Meergranen brood met 
runderburger, tomaat, gesmolten kaas, 

gekarameliseerde ui, sla 

en pesto mayonaise 

- - - - - - - - - - - - -  - 

“de Hoele”burger– 9.95 

Burger, Brie & Bacon, 

gekarameliseerde ui, sla en 

honing/dille mayonaise 

op meergranen brood 

 

 

 



 
 

 

 

 

Job`s fladder stoetje - 9.95 
 

Gebakken kipreepjes, 
ananas, sla en 

Chili mayonaise 
op geroosterd 

handgesneden plak 
Wit brood 

Met vegetarische kip - 10.95 

Broodje warm vlees 9.95 
 

(pulled pork) 
Geroosterd hand gesneden witbrood 

belegd met 
kruidige Varkensvlees, ui en 

komkommersalade 


