
LUNCHKAART
11.00 tot 15.30 uur

 Deze gerechten zijn of kunnen vegetarisch gemaakt worden

Soepen

Tomatensoep, soepballetjes, basilicumolie   4.75 / 6
Mosterdsoep met spekjes en lente-ui  4.75 / 6
Dagsoep, wisselend van smaak  5.25 / 6.50

Broodgerechten

Toast brioche, gerookte zalm, kruidenmayo, gekookt eitje, rucola  9.75
Toast brioche, warme stukjes kip, chili + oestersaus, lente-ui, taugé  9.25
Toast brioche, filet Americain, truffelmayo, rode ui, rucola 9.25 

Croque Monsieur, 3-laags speltbrood, beenham, kaas, cheddar    8.25
Croque Madame, 3-laags speltbrood, beenham, kaas, cheddar, gebakken ei   8.75
Croque Tieske, 3-laags speltbrood, beenham, kaas, cheddar, pittig gehaktsaus 9.25
Club Sandwich kip: bacon, gerookte kipfilet, Belgische mayo, tomaat, sla 9.25

Flaguette oude kaas, avocadospread, tomatentapenade    7.75
Flaguette gezond: ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, Belgische mayo    8.25
Flaguette gerookte zalm, bieslook roomkaas, kruidenmayo  8.25

Broodje carpaccio, truffelcrème, Parmezaanse kaas, pijnboompitten 11
Broodje gerookte makreel, hüttenkäse, kruidenmayo  8.75
Broodje filet Americain, gekookt ei, aioli, augurk  8.75

 Volkoren focaccia of Italiaanse bol

Heeft u een allergie? Meld het ons
Vanaf 8 personen graag de keuze beperken



Warme Gerechten

Gebakken bloedworst op toast met appelcompote, broodkeuze 8.75
Uitsmijter ‘klassiek’ 3 eieren, ham/kaas, salade, broodkeuze   8.75
Uitsmijter spek, 3 eieren, ham/kaas, salade, broodkeuze  9.25
Japanse omelet met kip teriyaki, garnaaltjes, spitskool, krokante uitjes  9.25

2 Rundvleeskroketten met salade, broodkeuze 8.75
12 uurtje: soepje naar keuze, kroket, gebakken ei, ham/kaas, broodkeuze  11.25
Garnalenkroket en krabsalade, broodkeuze   12.75
Black Angus burger, truffelmayo, cheddar, whisky/karamel uien, bacon  16.75

Loaded Fries: Rendang, cashewnootjes, krokante uitjes, sesam   9.75
Loaded Fries: Chili Chicken, aioli, lente-ui, taugé  9.75

Salades

Salade warme geitenkaas met honing, notenmix en gebakken spekjes   15.25
Salade vegan, gegrilde groenten, hummus, cashew, balsamico champignons  15.25
Salade carpaccio, truffelcrème, pijnboompitten, Parmezaanse kaas 15.25
Salade gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, knoflook  17.50
Salade vis met garnaaltjes, gerookte en gestoomde zalm, makreel, scampi 16.50

Salades met brood en boter

Broodkeuze:  * Tournesol licht (lactosevrij)
  * Meergranen volkoren (lactosevrij)

Gezond

Kwark, vers fruit, granola met noten en zaden, honing  6.95
12 uurtje gezond: powersalade, smoothie, soepje naar keuze  11.25
Meergranen volkorenbrood met hummus, gegrilde groenten, geitenkaas (warm)  8.50

Smoothie * yoghurt / mango / ananas / grape fruit  250 ml 3.95
Sap * appelsap van de boerderij  250 ml  2.75

Verse muntthee met honing  3.25
Verse gember/citroenthee met honing  3.25


