Lunchmenu
Uitgebreid 3- of 4-gangen keuzemenu lunchen. Gerechten kunt u ook los
kiezen. Tot 15:00 uur kunt u 3- of 4-gangen bestellen.

3-gangen

4-gangen

(voor-, hoofd- & nagerecht)

(voorgerecht, soep, hoofd- & nagerecht)

€ 30,-

€ 34,-

Huisgerookte Zalm

Lamspastrami

dillecrème / radijs /
knolselderij / appel / mierikswortel

of

anjoviscrème / olijf /
tapenade van doperwt en munt

voorgerecht los € 8,-

***

***

Soep “du chef”

Paprika Crèmesoep

of

soep van de dag

koriander / bleekselderij

soep los € 6,-

***

***

Sliptongen

Biefstuk Runderbavette

of

braadjus van de vis

kalfsjus met lavas

hoofdgerecht los € 19,-

***

***

Tropisch Fruit

Rabarber & Aardbei

banaan / mango ijs / kokos /
passievruchtcrème / yoghurt

of

rabarberpannacotta / basilicum /
aardbeien / rabarber ijs

nagerecht los € 7,-

Maaltijdsalades
geserveerd met vers afgebakken brood en roomboter

Salade Warme Geitenbrie

€ 12,50

met gegrilde pruimen, walnoot en zoetzure bleekselderij

Salade Huisgerookte Zalm

€ 12,50

met dillecrème, radijssoorten en krokant van dragon

Salade Lamspastrami

€ 12,50

met olijf, anjoviscrème, krokantje van bladerdeeg, tapenade van doperwten en munt

Soepen
geserveerd met vers afgebakken brood & roomboter

Paprika Crèmesoep

€ 6,-

romige soep van geroosterde paprika, met zurige korianderroom en bleekselderij

Soep “du Chef”
aan tafel vertellen we u graag wat de soep van de dag is

€ 6,-

Vers Afgebakken Belegd brood
Broodje Huisgerookte Zalm

€ 7,-

met bieslook-roomkaas en gemengde sla

Broodje Tonijn

€ 6,75

met tonijnsalade, rode ui, kappertjes, olijf en gemengde sla

Broodje Kaas

€ 5,75

met roomboter, jonge kaas en gemengde sla

Broodje Brie

€ 6,75

met geroosterde walnoten, honing en gemengde sla

Broodje Gezond

€ 6,75

met kaas, ham, tomaat, komkommer, gekookt ei en gemengde sla

Broodje Ossenworst

€ 6,75

met mosterdcrème, rode ui en gekookte ei en gemengde sla

Broodje Parmaham

€ 6,25

met pesto, balsamico-stroop en gemengde sla

Uitsmijter

€ 8,50

flink broodje met drie gebakken eieren en ham en/of kaas

Voor de kinderen
frietjes met mayonaise, appelmoes

€ 6,75

met een frikandel, bitterballen, loempia´s of warme kaastengels

Bij de koffie
Ambachtelijke Appelcake

€ 2,75

Ouderwetse Arretjescake

€ 2,25

Borrelhapjes
Vers afgebakken brood

€ 4,50

met pesto en aioli

Ossenworst

€ 7,25

met mosterd crème

Bitterballen (8 stuks)
Warme Kaastengels (8 stuks)
Mini Loempia’s (10 stuks)
Kaasplankje

€ 7,€ 7,50
€ 6,€ 9,50

5 kazen met walnoten, appelstroop en vijgencompôte

Huisgemaakte Friet met Mayo
bakje met huisgemaakte frieten en mayonaise

€ 3,75

