LUNCHEN

SNACKEN

Bazenbol koud. (geserveerd op een zacht bolletje wit of bruin)
€ 3,00

Exitgesprek. (uitsmijter met 2 sneetjes oerbrood, 3 eieren, keuze uit wit- of bruinbrood)
Kaas 		

€ 6,50

Lekkere snack.
Voor bij een goed gesprek.

Oude kaas (Klaverkaas)					

€ 3,50

Ham		

€ 7,00

Friet 

€ 2,00

Frietsaus 

€ 0,50

Achterham						

€ 3,25

Ham/kaas

€ 7,50

Frikandel 

€ 2,00

Ketchup 

€ 0,50

Gezond (kaas, ham, sla, tomaat, komkommer, eiersalade, kervel)	

€ 5,50

Rosbief		

€ 8,00

Rundvleeskroket (Van Dobben) 

€ 2,25

Curry 

€ 0,50

Zalm (sla, komkommer, rode ui, bieslook, gebakken ei)		

€ 7,00

Carpaccio	

€ 8,00

Kaassoufflé 

€ 2,00

Satésaus 

€ 0,50

Rosbief (sla, gebakken sjalotjes, bieslook, dille-mosterdsaus)	

€ 6,00

Kaasstengels (6 stuks) 

€ 4,50

Satésaus/mayonaise/uitjes 

€ 0,75

Pikanto 

€ 2,00

Curry/mayonaise/uitjes 

€ 0,75

Mexicano 

€ 2,50

Ketchup/mayonaise/uitjes 

€ 0,75

Bami- of nasischijf 

€ 2,00

Chilisaus 

€ 0,75

Berenhap 

€ 3,00

Mosterd 

€ 0,50

Jonge kaas (Klaverkaas)					

Businessclub. Net even meer.

Carpaccio (sla, pesto, rucola, truffelmayonaise, pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas, cherrytomaat, rode ui)			

€ 7,00

Clubsandwich met kip (sla, tomaat, komkommer, ei, bacon, kerriemayonaise).

Ossenworst (sla, Amsterdams uitje, mosterdmayonaise, rode ui)	

€ 6,00

Keuze uit chips of friet.		

Brie (sla, komkommer, tomaat, pecannoten, dadels)		

€ 5,50

Clubsandwich zalm/makreel/forel (sla, tomaat, komkommer, ei, kruidenmayonaise).
Keuze uit chips of friet.	

Bazenbrood warm. (geserveerd op oerbrood wit of bruin)
Pittig baazje (kippendij, kerrie, prei, ui, bosui, chilisaus, paprika, champignon, room)

€ 7,50

Heethoofd (biefstukreepjes, prei, ui, bosui, champignon, Kikkoman, chilisaus)	

€ 12,50

Duobaan (2 kroketten met brood)					

€ 6,50

Twaalfuurtje (aardappelsalade, 3 sneetjes brood, ham, kaas, gebakken ei, kroket)

€ 11,50
€ 12,50

DRINKEN

Groentjes. Maaltijdsalades. (geserveerd met oerbrood en kruidenboter)
Ceasar (sla, gerookte kip, bacon, ei, rode ui, bosui, cherrytomaat,
Parmezaanse kaas, croutons) 						
€ 11,50
Vis (zalm, makreel, forel, sla, rode ui, ei, komkommer, tonijncrème, bieslook) 		

€ 12,50

€ 10,00

inclusief melk, karnemelk, koffie of thee.			

Inwerken. Een warme kom soep.
De ballen van de Baaz
€ 4,70

Onze beroemde huisgemaakte gehaktbal met uitjes en verse specerijen in een lekkere jus
Grillburger op een zacht bolletje wit of bruin

€ 5,50

100 gram rundvlees (sla, tomaat, augurk, gebakken ui) 			

€ 2,00

Espresso 	

€ 2,20

Cappuccino	

€ 2,40

Thee 		

€ 2,00

€ 5,50

Koffie verkeerd	

€ 2,50

Uien

€ 5,50

Latte Macchiato 	

€ 2,60

Warme Chocomel 	

€ 2,70

Baaz boven baaz. Lekkere tosti’s, smeuïg in het midden.

Warme Chocomel met slagroom 

€ 3,10

Ham en kaas							
€ 4,75

Melk / Karnemelk 			

€ 2,00

Cola / Cola zero / Fanta / Sprite 	

€ 2,20

Appelsap / Sinaasappelsap		

€ 2,20

Vega (tomaat, mozzarella, pesto) 					
€ 9,50

Koffie 		

Tomaat

€ 4,75

Vegabaazburger op een sesambol
160 gram (champignon, rode uiencompote, rucola, Parmezaanse kaas, pijnboompitjes)

Bonusregeling (sauzen)

Bord voor je kop. (vanaf 16.30 uur)

Verse jus d’orange 			

€ 3,50

De directeur, biefstuk 200 gram (champignon, spekjes, ui) 			

€ 15,75

Spa Rood / Spa Blauw		

€ 2,20

De Baazburger op een sesambol geserveerd met friet

De dijenkletser, kippendij saté (atjar, kroepoek, satésaus, gedroogde uitjes) 	

€ 12,50

Rivella / Cassis			

€ 2,20

Hij heet niet voor niets zo: 200 gram rundvlees schoon aan de haak

De degelijke Duitser, schnitzel 180 gram (met aardappelsalade) 		

€ 12,50

Ice Tea / Ice Tea Green		

€ 2,20

De thuiswerker, huisgemaakte lasagne* 					
€ 10,00

Chocomel / Fristi		

€ 2,20

De onderknuppel, nasi met één stokje saté en één mini loempia*		

Red Bull 				

€ 2,50

(sla, tomaat, augurk, oude kaas, gebakken ui, bacon)			

€ 11,50

€ 12,50

De flexwerker, weekspecial brood
De flexwerker, weekspecial plate

(kijk op de krijtborden of vraag de Baaz)

(kijk op de krijtborden of vraag de Baaz)

TAART

Geserveerd met salade of verse groente en friet of gebakken aardappeltjes.

Verse appeltaart 

€ 3,50

*Geserveerd zonder salade, verse groente, friet of gebakken aardappeltjes.

Verse appeltaart met slagroom 

€ 4,00

Meerprijs pistolet wit of bruin € 0,75. Meerprijs Italiaanse bol of ciabatta € 1,00.
De Baaz heeft ook glutenvrij brood (houd wel rekening met 10 minuten extra bereidingstijd).
Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan kunnen wij in overleg met u iets allergievrij
samenstellen.

Onze appeltaart wordt dagelijks vers bereid door de cliënten
van Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud.

Overwerken of geen tijd om bij de Baaz te zitten? Vraag de Baaz naar de bezorgmogelijkheden. Afhalen? Tuurlijk. En de catering tijdens een vergadering of borrel regelen we ook.
Openings-, afhaal- en bezorgtijden: Maandag 09.00 - 16.30 uur, dinsdag 09.00 - 19.00 uur, woensdag 09.00 - 19.00 uur, donderdag 09.00 - 19.00 uur, vrijdag 09.00 - 16.30 uur. Zaterdag (uitsluitend open voor het afhalen van snacks) 11.00 - 13.30 uur.
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