ONS
MAET
BROOD

CADEAUBON
VOOR EEN MAETJE

Is er binnenkort iemand jarig of wil
je gewoon een vriend(in) verassen,
vraag dan naar onze cadeaubon met
een bedrag naar keuze!

MAAK KENNIS MET ONZE MAETSTAVEN
KOFFIE OP MAET
Een zwarte koffie, een koffie met een smaakje
of een koffie speciaal door ons samengesteld,
wij maken het graag voor je.
BORRELEN DE HELE DAG DOOR
Bij ons kun je de hele dag door borrelen.
Van maandag tot en met zondag, ‘s ochtends
tot ‘s avonds laat. Niks is te gek!

UITGEBREIDE LUNCH
Zin in een simpel broodje, luxebroodje een
salade of een lunch op maet? Geen probleem,
wij hebben alles in huis om voor jou een
lunch naar wens te maken!
AVONDKAART VOOR IEDER WAT WILS
Vlees, vis, vegetarisch? Brood, soep, salade of
een volledige maaltijd? Bij de Corenmaet is
het allemaal mogelijk!

Wij halen ons brood dagelijks vers bij Vromans Bakkers.
Zij hebben liefde voor het vak, mooie winkels, heerlijke producten en een enthousiast
team. Vromans Bakkers staat voor kwaliteit en service.
Bij de Corenmaet heb je keus uit Vromans Vloerbrood wit met oregano, Vloerbrood
donker met komijn, spelt of stokbrood.
Alle broden worden bereid met Vromans eigen desem en komen dagelijks vers uit de
ovens. Mede door deze unieke desem en lange rijstijden maar ook door de vitamines,
mineralen en voedingsvezels vormen deze broden een gezonde aanvulling op onze
heerlijke menu’s.

BROODJES

WARME
BROODJES

TOT 17.00 UUR

TIP

BRIE 6,70
Brie | tomaat | pesto
HAWAÏ 6,80
Kaas | ham | ananas
TUNA MELT 7,00
Tonijnsalade gegratineerd met
kaas

Onze hotdog al eens geprobeerd?
Een pure verwennerij met zuurkool,
zoetzure rodekool, mosterd en
Heinz ketchup.

BROOD KEUZE

HOTDOG 7,90
Zuurkool | zoetzure rodekool |
mosterd | Heinz ketchup
SERRANOHAM 8,50
Serranoham | brie | honing

DEwit
KLASSIEKER
Maet brood
oregano
Maet brood‘VAN
bruinJETJE!’
met komijn
Speltbroodje | Wit stokbrood

SPECIAL
CROQUE MONSIEUR 7,00
Ham | kaas
gegratineerd uit de oven

BROODJE WARM VLEES
Fricandeau | ketjap | ui |
champignons

9,00

GEBAKKEN KIP 8,50
Champignons | ui | paprika |
koolsalade | curry
OSSENHAAS 9,90
Champignons | ui | paprika |
knoflooksaus
GEITENKAAS 7,90
Geitenkaas van de Bettinehoeve |
katenspek | tomaat | honing (apart)
KROKET 7,40
Twee Bourgondiër kroketten |
mosterd

BROOD KEUZE
Maet brood wit oregano
Maet brood bruin met komijn
Speltbroodje | Wit stokbrood

BROODJES
OUDE KAAS 6,90
Oude kaas | augurk | mosterd
EIERSALADE 6,50
Eiersalade | uitgebakken spek
GEZOND 7,40
Kaas | ham | cocktailsaus
GEROOKTE ZALM 9,40
Kruidenroomkaas
TONIJNSALADE 6,50
Huisgemaakte tonijnsalade
CLUB CORENMAET 8,90
Kip | tomaat | sla | komkommer | spek | mayonaise | ei
CARPACCIO 10,90
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

EI GERECHTEN
OMELET
Gerookte zalm 8,70
Kaas | tomaat | champignons 7,90
Boerenomelet 8,90
UITSMIJTER
Kaas 7,60
Kaas | ham 7,90
Spek | champignons | kaas 7,90

12 UURTJE
TWAALF UURTJE 8,90
Tomatensoep | rundvleeskroket |
spiegelei | Maet brood wit of bruin

VOOR DE KLEINTJES
BOTERHAM 2,00
Jam, nutella of hagelslag

