
Lunchkaart 
  

Luxe   belegd   brood   
Keuze   uit   wit   of   bruin   versgebakken   brood   

Sandwich   pulled   pork   -   7,95   
Met   coleslaw,   rode   ui   en   barbecuesaus   

  
Sandwich   gerookte   zalm   -   7,50   
Met   heksenkaas,   komkommer,   kappertjes   en   rode   ui   

  
Sandwich   carpaccio   -   7,25   
Met   zongedroogde   tomaat,   pijnboompi�en,   Reypenaer   en   pestodressing   

  
Clubsandwich   -   8   
Met   een   gebakken   ei,   bacon,   kip,   komkommer,   kaas,   tomaat   en   mayonaise     

  
Tos�'s   

Onze   tos�’s   worden   op   wit   casinobrood   gemaakt   
Alle   tos�’s   zijn   voor   +   2,-   ook   als   flatbread   tos�   te   bestellen     

Tos�   Kaas   -   3,25    V   
Tos�   Ham/Kaas   -   3,50   
Tos�   Hawaï   -   4,25   

  
Flatbread   tos�   Ham/Kaas-tomaat   -   6,25   
Met   ham,   kaas,   tomaat   en   pestodressing   

  
Flatbread   tos�   Mozzarella-tomaat   -   6,25    V   
Met   mozzarella,   tomaat   en   pestodressing   

  
Onze   Klassiekers   

Keuze   uit   wit   of   bruin   versgebakken   brood   
Burgers   standaard   op   een   wi�e   brioche   

2   kroke�en   op   brood   -   7,25   
Twee   bourgondische   kroke�en   op   versgebakken   brood   

  
Uitsmijter   kaas,   ham   of   ham/kaas   -   7,50   
Drie   eieren   op   versgebakken   brood   

  
Brioche   Runderhamburger   -   11   
Broodje   hamburger   met   sla,   tomaat,   augurk,   uien   relish   en   gefrituurde   uienringen   

  
Brioche   Vegetarische   burger   -   11    V   



Broodje   met   een   vegetarische   burger,   sla,   piccalilly,   Reypenaer,   rucola   en   groentechips   
  

Kijk   voor   een   lekkere   lunch   ook   naar   onze   soepen   en   salades   op   de   achterkant   
  

Gerechten   van   de   lunchkaart   zijn   tot   16.30   uur   te   bestellen,   vraag   de   bediening   naar   info   over   
allergenen.   
  
  

  
Soep   

Tomatensoep   -   5,5    V   
Goed   gevulde   tomatensoep   met   creme   fraiche   en   een   broods�ck   

  
Kerriesoep   -   5,5    V  
Romige,   fluweelzachte   soep   met   gember   en   kokos   en   een   broods�ck   

  

Salades   
Onze   salades   worden   geserveerd   met   kruidenboter   en   een   broods�ck   

Salade   Geitenkaas   -   9,5    V   
Met   rode   ui,   zongedroogde   tomaat,   walnoten,   balsamico   en   honing   

  
Salade   gerookte   zalm   -   9,5   
Met   rode   ui,   zongedroogde   tomaat,   kappertjes,   komkommer   en   dressing   

  
Salade   Carpaccio   -   9,5   
Met   zongedroogde   tomaat,   Reypenaer,   pijnboompi�en,   rucola   en   pestodressing     

  
Salade   Linzen   -   9,5    V   
Linzensalade   met   burrata,   pestodressing,   pijnboompi�en,   amandel   en   olijfolie   

  

Voor   de   kids   
Poffertjes   -   klein   4,95    of    groot   8,95   
Geserveerd   met   stroop   en   poedersuiker   

  
Smulbox   -   5,95   
Keuze   uit   een   frikandel,   kroket,   kipnuggets   of   een   kaassoufflé     
Met   frietjes,   mayonaise,   appelmoes   en   een   verrassing!   

  
Kinderpizza   Margherita   -   6,25   
Tomatensaus   en   kaas   

  
Kinderpizza   Salami   -   6,75   
Tomatensaus,   salami   en   kaas   

  
Kinderpizza   Hawaii   -   7,50   
Tomatensaus,   ananas,   ham   en   kaas   



  
  
  
  
  
    


