LUNCH MENU
van 11:00 tot 17:00 uur

- SANDWICHES –
naar keuze op :
sesam bagel | bruin oerbrood | focaccia
CARPACCIO
8.50
Met truffelmayonaise, rucola,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas
TUNACADO
7.50
Tonijnsalade met avocado, tomaat
En pesto
GEITENKAAS
7.95
Warme geitenkaas met honing, crispy
bacon, granny smith en pecannoten

- LUNCH SPECIALS LUNCHPROEVERIJ
Klein bolletje kroket, mini uitsmijter ham, tomatensoepje,
en mini tosti

10.00

The “BURGER”

11.75

Black Angus runderburger, sla, tomaat, ui, augurk,
bacon,cheddar en smokey bbq saus. Komt met boerenfrites
CROQUE MONSIEUR
( “madame” met gebakken eitje) +0,50
6.50
Royaal belegde tosti met beenham en kaas op briochebrood,
bechamelsaus en gegratineerd met kaas!
FISH & CHIPS
10.95
Vers gebakken lekkerbekjes met boerenfrites en remouladesaus

GEROOKTE ZALM
8.75
Kappertjes, rode ui, kruidenkaas,
waterkers

- EI GERECHTEN Naar keuze wit/bruin brood

- SALADES -

UITSMIJTER NAAR KEUZE

CHICKEN CAESAR SALADE
12.50
Stukjes kipfilet vd grill, Romaine sla,
Parmezaanse kaas, zacht gekookt ei,
knapperige spekjes, croutons
GAMBA SALADE
12.50
Gamba’s, avocado, sojabonen,
crostini
GEITENKAAS SALADE
12.50
Granny smith, spinazie, spekjes en
gecarameliseerde pecannoten
THAI BEEF
12.75
Ossehaas in sesam soja saus met
gegrilde little gem sla, Thaise groenten
en cashewnoten
Allergenen informatie:
Wij willen graag zorgvuldig omgaan met
uw voedselallergie.
Heeft u een voedselallergie? Meld dit ons

7.75

Boerenachterham, jong belegen
kaas, rosbief of spek

UITSMIJTER CARPACCIO 9.75
Rucola, pijnboompitjes en
Parmezaanse kaas
UITSMIJTER GOUDREINET 8.95
3 sneetjes brood met
boerenachterham, jong
belegen kaas, rosbief en
huzarensalade

TEXAN RANCH EGGS

9.25
“cowboy style”eieren.
seizoengroenten, champignons,
spekjes, spinazie,aardappeltjes
in licht pittige tomatensaus, uit
de oven gegratineerd met kaas
OMELET NAAR KEUZE
7.75
Boerenachterham, jong belegen
kaas, champignons of een
combi hiervan
BOERENOMELET
8.95
Champignons, spekjes, ui en
seizoensgroenten

- SNACKS KIPSATE AYAM met frites of brood
9.95
Grote spies van gemarineerde stukjes kipfilet.
Met zoetzure komkommer, kroepoek en cashewnoten crunch
AMBACHTELIJKE KROKETTEN
7.75
Met mosterd en naar keuze frites of brood
BAL IN HET PANNETJE
5.85
Homemade, geserveerd met mosterd en naar keuze frites of
brood.

Deze gerechten zijn tevens vegetarisch te bestellen

