lunchkaart
VOORGERECHTEN
Tomatensoep
met rustiek broodje en kruidenboter
Soep van de chef
met rustiek broodje en kruidenboter
Pasteitje met ragout
uit eigen keuken
Broodplank aioli / tapenade / truffelmayo
Toast
met ham | champignons | ui | gebakken spekjes
Chicken wings
6 stuks

UITSMIJTERS

(tussen 12.00 en 15.00 uur te bestellen)
4.75
Keuze uit wit of bruin brood
5.25

Garnalen in knoflook tip!
met rustiek broodje en kruidenboter

10.00

Uitsmijter Ham of Kaas				 9.00
Uitsmijter Ham/Kaas
			 10.00
Uitsmijter Speciaal
			 11.50
gebakken ui | bacon | tomaat
12-uurtje*
		 11.00
kopje tomatensoep | 3 sneetjes brood | gebakken ei |
huisgemaakte eiersalade | Elitekroket
Sandwich*
		 10.00
3 sneden belegd rustiek brood | divers belegd | laat u
verrassen

Plateau finger food
3 chicken wings, 3 uienringen en 3 garnalen

12.00

OMELET

8.00
7.50
8.00
8.00

SALADES
Salade Kip
10.50
sla | komkommer | tomaat | rode ui | maïs | kipfilet | ei |
croutons | honing-mosterd dressing
Salade Gerookte Zalm tip!
13.50
sla | komkommer | tomaat | zalm | kappertjes | asperges
ei | whisky cocktailsaus
Salade Tonijn
10.50
sla | tomaat | komkommer | olijven | rode ui | tonijn | ei |
croutons | honing-mosterd dressing
Salade Geitenkaas
10.50
sla | tomaat | komkommer | geroosterde paprika |
basilicumdressing | geitenkaas | honing | walnoten
Salade Pikante Kip
10.50
sla | kipreepjes in pikante saus | taugé | ananas | paprika
Salade Carpaccio
12.50
sla | komkommer | carpaccio | basilicumdressing |
truffelmayo | kappertjes | zongedroogde tomaten |
pijnboompitjes | kaas
Salade Biefreepjes tip!
12.50
sla | zoetzure komkommer | taugé | zongedroogde
tomaat | biefreepjes | paprika | teriyakisaus

(tussen 12.00 en 15.00 uur te bestellen)
Keuze uit wit of bruin brood
Omelet Naturel
			 7.50
omelet | 3 sneetjes brood | sla | zoetzuur
Omelet Kaas
		 8.00
omelet | 3 sneetjes brood | kaas | sla | zoetzuur
Omelet Champignon
		 9.00
omelet | 3 sneetjes brood | champignons | sla | zoetzuur

lunchkaart
PAIN DE PARIS

DRANKEN

(tussen 12.00 en 15.00 uur te bestellen)
Keuze uit witte of bruine pistolet
Warme broodjes
Broodje Hete Kip
			
Broodje Pulled Pork
			
Broodje Pittig Gehakt
			
Broodje Pikante Kip
			
Broodje Beenham
			
met honing-mosterd dressing
Broodje Surinaamse Kipreepjes
			
Broodje Hamburger van het huis				

6.50
8.00
7.50
7.50
5.50
7.50
7.25

Koffie en Thee
Koffie
Cappuccino / Espresso
Latte Macchiato
Latte Macchiato met caramel
Irish coffee met whisky
Spanish coffee met likeur 43
French coffee Grand Marinier

2.30
2.50
2.70
3.00
6.25
6.25
6.25

Verse muntthee
Diverse theesmaken uit onze luxe thee box

2.90
2.30

Iets lekkers bij de koffie of thee?
Wisselende gebak varianten

3.20

Koude broodjes
Meerprijs pistolet € 1.10
Broodje Kaas
			
Broodje Ham
			
Broodje Ham / Kaas
			
Broodje Ei
			
Broodje Martino
			
Broodje Paté
			
Broodje Rosbief
			
mits voorradig
Broodje Brie
			
met walnoot | honing | zongedroogde tomaten
Broodje Beenham
			
met honing-mosterd dressing
Broodje Eiersalade
			
uit eigen keuken
Broodje Tonijnsalade
			
uit eigen keuken
Broodje Filet americain
			
Broodje Fricandeau
			
Broodje Oude kaas
			
Broodje Gerookte zalm
			
bieslook roomkaas | kappertjes

2.85
2.85
3.50
2.85
4.70
2.85
3.75
3.90
4.50

Frisdranken
Coca-Cola / Coca-Cola zero
Fanta Orange / Sprite
Dr Pepper
Bitter Lemon
Rivella
Appelsap
Jus d’orange
Red Bull
Cherry Coke
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Fuze Tea sparkling
Fuze Tea Green
Fuze Tea Perzik

2.20
2.20
2.20
2.35
2.35
2.65
2.65
3.00
2.20
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65

3.40
4.40
3.40
3.40
3.40
8.50

Broodje Carpaccio tip!
			 9.00
met sla | Parmezaanse kaas | zonnebloempitten |
balsamico | zongedroogde tomaat | komkommer |
truffelmayo | geserveerd op een pistolet
uit eigen keuken
Broodje Gezond
			 4.75
sla | kaas | ham | tomaat | komkommer | ei | dressing

Wijn en bier
Glas rode wijn / witte wijn / rosé wijn
Fles rode / witte / rosé wijn
Beerze bier classic / Brave
Leffe blond
Jupiler
Hoegaarden wit
Flesje Hertog Jan / Bavaria
Flesje alcoholvrij bier
La Chouffe
Biertje vd maand

4.25
15.00
3.85 / 4.35
3.40
2.85
3.40
2.50
3.35
3.50
4.00

