Belegde Baguettes

Tosti’s

vers afgebakken tarwebaguette

Baguette Huisgerookte Zalm

€ 5,gemaakt met Oldebroeker brood,
als vanouds met ham, kaas & tomatenketchup

€ 7,-

Tosti Papillon

krokante mosterdzaadjes & vadouvanmayonaise

Baquette tonijnsalade
komkommer, radijs en krokante kappertjes

Baguette Steak Tartaar

Tosti Ham & Kaas

€ 8,-

€ 8,-

€ 7,50
gemaakt met Oldebroeker brood,
met chorizo, kaas, rode ui, tomaat & chilisaus
(ook vegetarisch mogelijk!)

tafelzuren & bieslookcreme

Baguette Pastrami

€ 8,-

piccalilly & gekonfijte ui

Voor de kinderen
frietjes met mayonaise, appelmoes

Baguette Warme Geitenkaas

€ 7,-

met walnoten en honing

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

Borrelhapjes

Ouderwets Lekker
Broodje Hamburger

€ 6,75

€ 12,-

Vers afgebakken Baguette

Rundvlees, Cheddar, tomaat & huisgemaakte frietjes

€ 5,met gezouten roomboter, tapenade & olijven

Broodje Kroket

Borrelplank (per 2 personen)

€ 7,50

twee sneetjes met twee goedgevulde
bourgondische kroketten en mosterdmayonaise

€ 12,50
vers brood, gezouten roomboter, tapenade,
bitterballen, parmaham, olijven & oude kaas

Uitsmijter complet

Kaasassortiment

€ 9,50

twee sneetjes met 2 gebakken eieren,
spek champignons en uien

Uitsmijter

€ 10,-

5 kazen, brood & walnoten
€ 8,50

twee sneetjes met drie gebakken eieren
en ham en/of kaas

Soep
geserveerd met vers afgebakken baguette & roomboter

Soep “du Chef”

€ 7,aan tafel vertellen we u graag wat de soep van de dag is

Bitterballen (8 stuks)
Warme Kaastengels (8 stuks)
Mini Loempia’s (10 stuks)
Gambakroketjes (6 stuks)
Chorizokroketjes (6 stuks)

€ 7,50
€ 7,50
€ 6,€ 7,50
€ 7,50

Huisgemaakte Friet met Mayo

€ 3,bakje met huisgemaakte frieten & mayonaise

De ambachtelijke Bakkerij Schuld

Bij de koffie
Ambachtelijke Appeltaart

€ 3,-

Ouderwetse Arretjescake

€ 2,50

uit buurgemeente Oldebroek levert ons
vers tarwebrood welke wordt bereid met desem.
Onze lunchgerechten kunt u tot 15:30 uur bestellen.
Heeft u een allergie? Meld dit ons!

VOORGERECHTEN
Huisgerookte Zalm
koud gerookt | gember merengue | gebakken mosterdzaadjes | kalamansi schuim

12,50

Pastrami van Wolvarken
gerookt en gekruid | gel van bloody mary | sesamkrokant | gekonfijte Amsterdamse uitjes

13,-

Quinoasalade (vegetarisch)
wortelsoorten | krokante kappertjes | courgette | vadouvancrème | Pierre Robert kaas

10,-

SOEPEN
Soep “du Chef”
geregeld wisselende soep welke we u graag aan tafel vertellen

€ 7,-

HOOFDGERECHTEN
Sliptongen
op de graat gebakken | koolrabi | braadjus afgeblust met citroen | peterselie

21,-

Kabeljauwfilet
op de huid gebakken | koolrabi | shoron

22,-

Biefstuk Ossenhaas (€ 5,- supplement bij een keuzemenu)
27,tournedos; koning onder de biefstukken | jus van gefermenteerde knoflook | puree van aardappel en pastinaak
Ossenhaas met gebakken eendenlever of kalfszwezerik? dan plus € 5,Galantine van Piepkuiken
gevuld en zacht gegaard | flan broccoli | gevogeltejus | wortelcrème

21,-

Bloemkool & Chermoula (vegetarisch)
geroosterde bloemkool | komkommer | chermoula | eidooiercrème | polenta | seizoensgroentes

19,-

NAGERECHTEN
Chocolade “Bros”
“bros” van witte chocolade en zwarte sesam | ijs van pure chocolade & tonkabonen
hazelnotenbavarois | kletskop van karamel

8,-

Rood & Tropisch
8,crémeux van bloedsinaasappel & granaatappel | kokosschuim | ingelegde rabarber | yoghurtijs met gember & mango
Kaasassortiment (€ 2,50 supplement bij een keuzemenu)
5 kazen | chutney | noten | brood

10,-

LUNCHMENU
Uitgebreid 3- of 4-gangen lunchen kunt u doen door bovenstaande gerechten te combineren.
Tot 15:00 uur kunt u een menu bestellen. Bij 4 gangen kunt u een tweede voorgerecht of soep als tussengerecht kiezen.
Soms wordt er een meerprijs gerekend bij het vormen van een 3- of meer gangen menu. Dit staat dan bij het gerecht vermeld.

3-Gangen ……. € 36,4-Gangen ……. € 45,-

