Heerlijk
gezond & lekker
ontbijten!

ONTBIJT 						

te bestellen tot 11.30 uur

Croissant met jam

€2,25

Soya Yoghurt met granola & rood fruit

€5,50

American Pancakes met ahornsiroop & rood fruit

€5,50

Compleet Ontbijt

€11,50

       

- Italiaanse bol & croissant
- jonge kaas & ham
- chocopasta & jam
- gekookt eitje, spiegelei & gebakken bacon
- een kopje koffie of thee
- verse jus d’orange of halfvolle melk

KOUD BELEGDE BROODJES

lunchkaart van 9.00-17.00 uur

Jonge kaas

  

€3,85

Oude kaas

  

€4,95

B
rie

   

€4,50

Ham en/of kaas

   

€4,45

Gezond ham en/of kaas

   

€6,50

Ei (met saus naar keuze)

   

€3,85

Salami

   

€4,45

Rosbief

   

€6,60

Filet Americain

   

€6,60

Gerookte kip met Talksaus

   

€6,45

Eiersalade

   

€5,15

Krabsalade (surimi)

   

€5,55

Kip kerrie salade

   

€5,45

Tonijnsalade

   

€5,95

U kunt kiezen uit:
stokbrood wit of bruin, zacht wit bolletje, Waldkornbol (+€1,75) of een Italiaanse bol (+€1,75)

vegetarisch

vegan

WARM BELEGDE BROODJES
Ham & Kaas

€4,45

Kaas & Ui

€4,40

Ham, Kaas & Tomaat

€5,50

Ham, Kaas & Ananas

€5,95

Brie, Kaas & Ananas

€6,45

Salami, Kaas & Champignons

€6,95

Mozzarella, Bacon, Tomaat & Pesto

€7,95

Gebakken Beenham met Honingmosterd-dressing

€7,95

Pikant Vlees, Bacon, Ui & Chilisaus

€7,45

Kipsaté

€7,45

Kroket of Frikandel

€4,75

KOUD BELEGDE SPECIALS
Martino

€8,45

Filet Americain, ui, gekookt ei, augurk mosterd, ketchup & tabasco.
Carpaccio

€8,15

Carpaccio, pijnboompitten, geraspte kaas & honingmosterd-dressing.
(Ook te bestellen met truffelmayonaise en/of Parmezaanse kaas voor een meerprijs)

Kannibaal

€8,15

Beenham, rosbief, fricandeau & Talksaus.
American

€8,15

Beenham, rosbief, gerookte kip & Talksaus.
Boter-Kaas-Eieren

€7,45

Oude kaas & eiersalade.
Op z’n Italiaans

€8,95

Parmaham, pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
rucola & pestodressing.

U kunt kiezen uit:
stokbrood wit of bruin, zacht wit bolletje, Waldkornbol (+€1,75) of een Italiaanse bol (+€1,75)

vegetarisch

vegan

WARM BELEGDE SPECIALS
Rosbief Speciaal

€8,65

Rosbief met gebakken champignons, ui & Talksaus.
Brie Sweet Nuts

€7,55

Brie met walnoten & honing uit de oven.
Chicken & Bacon

€7,95

Gebakken kip met bacon & Talksaus.
Classic Warm Vlees

€7,55

Gebakken fricandeau met satésaus.
Philly Steak

€9,95

Biefstukpuntjes, beenham, paprika, ui, grillkruiden & Talksaus.
Chicken Shaslick

€8,95

Gebakken kip, gemarineerde bacon, paprika, ui & Talksaus.
Zino

€9,05

Biefstukpuntjes, geraspte kaas & chilisaus.
Pikante Kip

€7,95

Gebakken kip, paprika, ui & een pittig Mexicaans sausje.
Sweet Beef

€8,15

Biefstukpuntjes, ui & een zoet Oosters sausje.

   

SMOSKES *
Smoske Eiersalade

€7,65

Smoske Krabsalade

€7,65

Smoske Tonijnsalade

€7,65

Smoske Kip kerrie salade

€7,65

Smoske Gerookte kip met Talksaus

€8,65

* Geserveerd met salade, mayonaise, sla, tomaat, komkommer & een gekookt eitje.

vegetarisch

vegan

Life is better
with burger!

UITSMIJTERS & OMELETTEN
Ham & Kaas

€6,50

Spek & Kaas

€6,50

Rosbief

€7,75

Oude Kaas & Rosbief

€9,25

The Talk met ham, kaas, spek, ui & champignons

€8,50

Zin in iets anders?
Stel dan je eigen uitsmijter of omelet samen! Je kan kiezen uit de volgende
supplementen: jonge kaas, oude kaas, brie, mozzarella, ham, bacon, rosbief,
salami, Parmaham, fricandeau, ui, paprika, champignons, tomaat of een extra ei.

BURGERS
Special Burger

€7,75

Hamburger met ui, tomaat, mayonaise & curry.
Cheeseburger

  

€7,95

Hamburger met kaas, ui, tomaat, mayonaise & curry.
Baconburger

  

€7,95

Hamburger met bacon, tomaat & aioli.
Talkburger

  

€9,95

Hamburger met bacon, ui, champignons, spiegel ei, tomaat
& Talksaus.
Vegan Beyond Burger
Beyond burger op een wit stokbrood met ui, tomaat,
champignon, vegan mayonaise & curry.

vegetarisch

vegan

€9,75

Bekijk ook
onze
gebaksdeal!

MAALTIJDSALADES
Chicken & Bacon Salade

              

€17,50

Gerookte kip, knapperige bacon, pijnboompitten & Talksaus.
Steak Salade

             

€19,50

Carpaccio, biefstukpuntjes, pijnboompitten, geraspte kaas  
& balsamicodressing.
Brie & Noten Salade

             

€16,50

Roombrie, noten, rozijnen en honingmosterd-dressing.
Gamba Salade

              

Gamba’s, Roseval aardappels & frambozendressing.

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood of frites.

vegetarisch

vegan

€19,75

Smakelijk
eten!

RESTAURANTKAART
Tomatensoep

              

€5,45

               

€5,50

Geserveerd met brood.
Uiensoep
Gegratineerd met rijpe kaas.
Tom Kha Kai

               

€5,55

Geserveerd met brood (met kip + €1,50, met gamba’s + €2,50)
King of the Burgers

              

€18,50

200 gram puur rundvlees met knapperige bacon, kaas,
sla, tomaat, augurk, rode ui & Smokey burger saus.
Geserveerd op een Italiaanse bol met frites.
Saté Talk Style

               

€17,50

Malse kipsaté met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes
atjar & kroepoek. Geserveerd met salade & frites.
Diamanthaas

              

€23,50

180 gram malse rundersteak geserveerd met salade en
frites, pepersaus of kruidenboter.
Spareribs Talk Style
Heerlijke huisgemaakte ribbetjes. Keuze uit Sweet-Bombay
of Hot&Spicy. Geserveerd met salade, frites & Talksaus.
300

gram       

€17,50

600

gram       

€23,50

1000

gram       

€29,75

vegetarisch

vegan

