Dranken & lekkers
WARME DRANKEN

Kofﬁe ’Americano’ (al onze koffie is van Koffiebranderij Terschelling)
Kofﬁe verkeerd
Cappuccino
Latte Macchiato
Macchiato
Espresso
Dubbele Espresso
Thee (zie hiervoor onze aparte Or Tea? theekaart)
Verse muntthee (indien voorradig)
Warme Chocomel
Slagroom

KOUDE DRANKEN

Diverse frisdranken, Melk, Chaudfontaine blauw of rood
Fristi, Chocomel, Rivella

VERS GEPERSTE FRUITSAPPEN (Alle sappen ook als take-away in 0,5 liter flesjes)

Sinaasappel
Sinaasappel met cranberry - Sinaasappel met banaan
‘Dis’sapje met sinaasappel, aardbei en munt
Wisselende sapjes

IETS LEKKERS VOOR ERBIJ (Voor al ons wisselend lekkers, kijk in onze vitrine)
Huisgemaakte brownie naturel
Blondie met cranberry
Huisgemaakte cheesecake (wisselend)
Huisgemaakte brownietaart (wisselend)

2,10
2,60
2,60
2,85
2,30
2,10
2,85
2,50
3,00
2,50
0,50
2,25
2,50
3,00
3,75
3,75
3,75
1,75
3,00
3,50
3,50

Broodjes
BROODJES
v. Jonge kaas Pistolet wit/bruin met jonge kaas en eventueel rauwkost
3,25
v. Schapenkaas Pistolet wit/bruin met Terschellinger schapenkaas, sla en tomaat
4,25
v. Roomkruidenkaas Pistolet wit/bruin met huisgemaakte roomkruidenkaas,
4,25
sla en komkommer
v. Brie Pistolet wit/bruin met brie, sla en komkommer
4,25
4,25
Beenham Pistolet wit/bruin met Brugse beenham
v. Bieslookkaas Pistolet wit/bruin met Terschellinger bieslookkaas, sla en komkommer 4,75
5,00
Tonijnsalade Pistolet wit/bruin met huisgemaakte tonijnsalade en rauwkost
5,00
Gezond Pistolet wit/bruin gezond
Italiaanse bol Italiaanse bol, kaas, salami, chorizo, paprika, wortelsalade en
5,00
eventueel een pepertje
5,75
v. Mozzarella Pistolet wit/bruin, mozzarella, basilicum, tomaat en groene pesto
BLTC Pistolet wit/bruin, sla, kipfilet, tomaat, bacon en
6,25
zongedroogde tomatenmayonaise
6,25
Ossenworst Pistolet wit/bruin met oude kaas, ossenworst en groene pesto
Turkse bol Italiaanse bol, Turkse worst, feta, ui, paprika, komkommer en tomaat 6,75
Serranoham Pistolet wit/bruin, serranoham, mozzarella, zontomaatjes en rucola 6,75
v. Caprino broodje Waldkorn, honing, geitenkaas, rucola, walnoten en gem. pitjes 6,75
6,75
Pollo Waldkorn met groene pesto, gerookte kip, sla, rucola en gemengte pitjes
Vitello Tonnato Pistolet wit/bruin, huisgegaarde kalfsmuis, rucola,
7,00
tonijnmayonaise, rode ui en kappertjes
v. Truffeltje Ciabatta, truffelkaas, mango-chutney, rucola en tomaat
7,00
Toscaans broodje Biologisch olijvenbroodje, groene pesto, Spinata Romana,
7,25
mozzarella, zongedroogde tomaten en rucola
v. Schylger broodje Biologisch rozijnen-vijgenbrood, geiten-fenegriekkaas,
7,25
rucola, cranberrycompote en walnoten
v. Waddenbroodje Biologisch rozijnen-vijgenbrood, Terschellinger bieslookkaas,
7,25
rucola en zongedroogde tomaten
Tartufo Ciabatta met truffelmayonaise, rucola, gemengde pitjes, pastrami en
7,50
Grana Padano
Salmon Italiaanse bol met gerookte zalm, rauwkost en
7,50
huisgemaakte roomkruidenkaas
Siciliaans broodje Ciabatta, groene pesto, gerookte runder ribeye, rucola,
7,50
mozzarella en gemengde pitjes
Uw keuze op een ander soort broodje? Dan is de meerprijs + 0,50 euro. Vraag naar de verschillende soorten.

TOSTI’S
v. Kaas
Ham/kaas
Salami/kaas
Tuna met tonijnsalade en jonge kaas
Truffelsalami met truffelsalami, mozzarella en tomaat
Feta met Turkse worst, feta, rode ui en paprika
Parma met rode pesto, Parmaham, tomaat en Grana Padano
Pastrami met pastrami, sla, komkommer en knoflooksaus
Delizia met honing, geitenkaas, serranoham en gemengde pitjes
v. Gorgonzola met Toscaanse tapenade, gorgonzola, Terschellinger schapenkaas en

mango-chutney

3,50
3,50
3,50
6,25
6,50
6,75
7,00
7,00
7,00
7,50

WARME BROODJES
Warme beenham Pistolet wit/bruin met warme Brugse beenham en

honingmosterdsaus
Zoete kip Bol met zoete kip, spinazie en yoghurt-knoflooksaus
Kebab Bol met kebab van kipgehakt, sla, komkommer en knoflooksaus
Amerikaanse bol Italiaanse bol, runderhamburger, sla, kaas, ui, komkommer,
tomaat en hamburgersaus
Shoarma Bol met shoarma van lamsvlees, sla, komkommer en knoflooksaus

5,00
6,75
7,75
8,00
8,00

Wij werken zoveel mogelijk met verse en huisgemaakte producten, dus er kan wel eens iets op zijn.
v. = vegetarisch
Broodjes mee terug aan boord? Al onze broodjes en lekkernijen zijn ook om mee te nemen!

De Dis - Boomstraat 17 - West-Terschelling - 0562 443 443 - www.dedis-terschelling.nl

Wij verzorgen op verzoek ook catering, picknickmanden en high tea!

facebook.com/BroodjeshuisDeDis

twitter.com/DisTerschelling
Heeft u een voedselallergie? Meld het dan aan ons, zodat we u kunnen informeren!

De Dis - Boomstraat 17 - West-Terschelling - 0562 443 443 - www.dedis-terschelling.nl

