
Uiensoep      5,25

Huisgemaakte uiensoep geserveerd met een kaashoedje.

Tomatensoep      5,25
Huisgemaakte tomatensoep.

Soep de Verleiding      5,50
Vraag ernaar bij onze bediening.

U heeft hierbij de keuze uit wit brood of bruin brood.

Kaas (jong belegen)      3,50
Brie, honing      4,00
Ham, kaas      4,00
Ham, kaas, ananas      4,25

Geserveerd met wit of bruin oerbrood.

Tonijn salade  12,50
Huisgemaakte tonijnsalade, een mix van diverse
slasoorten en een mix van tomaten, komkommer,
ui, paprika en dressing.

Geitenkaas salade  12,50
Gegratineerde geitenkaas, honing en pepitapitten,
een mix van diverse slasoorten en een mix van
tomaten, komkommer, paprika, en dressing.

Carpaccio salade  12,50
Rundermuis met limoen dressing, geraspte oude
kaas, pesto en pepita pitten een mix van diverse
slasoorten en een mix van tomaten, komkommer,
ui, paprika en dressing.

Kip salade  12,50
Gebakken kippendijreepjes, brie en honing, een
mix van diverse slasoorten en een mix van tomaten,
komkommer, ui, paprika en dressing.

Vis salade   14,50
Gemarineerde zalmfilet, gamba’s en saku-tonijn,
wakame, een mix van diverse slasoorten en een mix
van tomaten, komkommer, ui, paprika en dressing.

U heeft hierbij de keuze uit gesneden wit of bruin brood.

Ham      8,75
Kaas      8,75
Spek      9,00
Ham, kaas      9,25
Spek, kaas      9,25
Ham, kaas, spek      9,75

Deze worden belegd door een mix van diverse
slasoorten en een mix van tomaten, komkommer,

paprika en dressing.
U heeft hierbij de keuze uit grof gesneden

wit of donkergrofvolkoren oerbrood.

Kaas (jong belegen)      6,25
Achterham      6,25
Brie      8,50
Brie vergezeld door honing en walnoten.

Eiersalade      7,75
Filet Americain      8,95
Filet Americain vergezeld door uienringen en ei. 

Gezond      7,75
Belegd met jong belegen kaas, boerenham,
ei en komkommer.

Huisgemaakte tonijnsalade      8,95
Gerookte zalm      9,95
Gerookte zalm met pesto.

Carpaccio      9,95
Rundermuis vergezeld door geraspte kaas,
geroosterde pepita pitten, limoendressing en pesto.

Vitello tonato      9,50
Tonijnmayonaise en kappertjes.

U heeft hierbij de keuze uit grof gesneden
wit of donkergrofvolkoren oerbrood.

Gerookte kip      9,95
Gerookte kip, eiersalade, bacon en een mix
van tomaten en tortilla chips. 

Gerookte zalm     10,95
Gerookte zalm, een mix van tomaten, uien,
crème freche en tortilla chips. 

Met een mix van diverse slasoorten en een mix
van tomaten, komkommer, paprika en dressing.

U heeft hierbij de keuze uit grof gesneden
wit of donkergrofvolkoren oerbrood.

Brie (warm)      8,50
Brie, pepita pitten en honing.

Geitenkaas (warm)      9,50
Geitenkaas, honing en pepita pitten.

Stoke on Trent (lauwwarm)   10,50
Blue stiltonkaas, bacon en gebakken champignons.

Melted tuna (warm)      9,95
Tonijnsalade met gesmolten kaas.

Crispy chicken (warm)   10,50
Gebakken champignons, paprika, rode ui
en vlammensaus.

U heeft hierbij de keuze uit grof gesneden
wit of donkergrofvolkoren oerbrood.

Warm vlees naturel      6,50
Gebakken fricandeau en pindasaus.

Warm vlees de Verleiding      8,95
Gebakken fricandeau vergezeld door champignons,
ui, gebakken ei, pindasaus en ananas.

Amsterdamse kroket      7,50
Twee Amsterdamse kroketten vergezeld
door oerbrood en mosterd.

Hamburger de Verleiding       9,50
Hamburger vergezeld door gebakken champignons,
uien, ketchup en kaas.

Lunch de Verleiding     11,50
Drie sneeën brood met kroket, hamburger,
gebakken ei met ham.

Kippendij saté met oerbrood  10,50
Kippendij saté vergezeld door oerbrood.

Kippendij saté frites 12,50
Kippendij saté vergezeld door frites.

Steak tartaar     11,25
Met aceto sherry babyuitjes, dragon mayo en eidooier.

Biefstuk van de haas (200 gram)  18,95
Met jus en wit brood.

Biefstuk van de haas (300 gram)  25,95
Met jus en wit brood.

Biefstuk van de haas (200 gram)  19,95
Met Bali jus en wit brood.

Biefstuk van de haas (300 gram) 26,95
Met Bali jus en wit brood.

Dame blanche      7,95
Vanille ijs met chocoladesaus, kletskoppen en slagroom.

Grootmoeders appeltaartje      7,95
Met vanille roomijs en slagroom.

Tiramisu      7,95
Huisgemaakte tiramisu met een bolletje vanille
ijs en slagroom.

Crème brulee      7,95
Met vanille ijs en slagroom.

Tartufo limoncello      7,95
Een bol van citroenijs met limoncello vulling
en bedekt met stukjes merengue.

Kinderijsje      4,95
Vanille ijs, toefje slagroom en een verrassingsei.

Brood met Dippers      4,75
Nacho’s      8,50
Met vlammensaus en kaas uit de oven,
geserveerd met guacamole en crème fraîche.

Uienringen met knolooksaus (8 stuks).      5,75
Luxe bitterballen met mosterd (8 stuks).    5,75
Grillworst en kaasblokjes (5 om 10 stuks).   6,50
Met mosterd.

Kaasstengels met vlammensaus (8 stuks).  6,50
Vlammetjes met vlammensaus (8 stuks).     6,75
Gepaneerde garnalen (met vlammensaus 8 stuks). 9,25
Gemengd bittergarnituur (8 stuks).   8,50
Crispy Chicken (2 pers)  10,50
Met yakatori en vlammensaus.

Deelplank     18,50
Bitterballen, kaasstengels, gepaneerde garnalen, 
uienringen, kaasblokjes, brie, grillworst, olijven
en brood met dippers.

Soepen

Club Sandwich

Uitsmijters

Borrelhapjes
Huisspecialiteiten

Luxe Broodjes Verleiding specials

Nagerechten

Tosti’s

Maaltijd salades
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