
LU N C H K A A RT

Onze broodjes
Vers stokbroodje meergranen

of

  Ons zelf gebakken
Ciaba� a wit of foccacia

Een natuurlĳ k artisanaal brood van Italiaans deeg, 
ons eigen recept door ons zelf gebakken.

We hebben ook glutenvrĳ e ciaba� a wit



Visser  € 8,50
Sla, roomkaas, gerookte zalm, garnalen, komkommer en rode ui  
      

Gezond € 7,00
Ham, kaas, sla, tomaat, wortelsalade komkommer, ei en pesto crème
      

Optie    € 8,50
Carpaccio, gedroogde tomaat, verse pesto en VSOP kaas
      

Huis gerookte kipfi let € 7,50
In eigen huis gerookt, sla, pitjes, tuinkers, groene pestomayonaise                                                        
      

Warme brie                                                                € 7,50
Uit de oven gegratineerd met honing en noten     
      

Carpaccio van tomaat                                              € 6,75
Vleestomaat, geitenkaas, pi� enmix, verse pesto                                                                           

Broodjes

Heerlĳ ke biefstuk, krokant gebakken 150 gram      € 15,00
Met brood of frites 
      

Kipsaté € 10,00
3 stokjes met brood of frites
      

2 Kroke� en of  frikadellen, met brood of frites € 7,00
      

Salade met warm gerookte zalm & toast € 9,00
      

Beef salade & gamba’s € 11,50
Gebakken bief, atjar, cashewnoten, kroepoek gamba’s  & chili-mayonaise
      

Groenteburger € 7,50
Eigen mix van groenten en granen, wit brood, sla, tomaat, chilimayonaise  
      

Optieburger € 7,75
Heerlĳ ke dikke hamburger op een ciaba� a, sla, tomaat,
komkommer, clubsaus

Lunchgerechten

Tomaten soep  of  soep v/d dag  € 5,00
      

Kleintje soep  € 2,75

Soepen



C O R O N A M E N U



Voorgerechten
Carpaccio

Bief, oven gedroogde tomaatjes, pi� enmix, tuinkers en VSOP kaas.
Keuze: verse pesto, tru� el, pestocrème, Spaanse Aioli of balsamico

Huisgemaakte romige tomatensoep  met basilicumcrème

Warm gerookte zalm en garnalen op salade  pestocrème 

Nagerechten
Hemelse modder

Chocolade mousse, wi� e chocolade, Amarena-ĳ s

Dame Blanche D’n Optie

Vanille-ĳ s met warme chocolade, advocaat & slagroom

Ko�  e of thee de luxe

Lekker bakje ko�  e, cappuccino of een thee met, koekje, bonbon en slagroom

Hoofdgerechten
Biefstukpunten op spies  

saus naar keuze

Groenteschnitzel

Huisgemaakte mix van granen en groenten met gebakken champignons

Lime crumble zalmfi let

kruidige korst van limoen, kruiden

VOOR MAAR € 22,50 p.p.   |   VRĲ DAG t/m ZONDAG

VERKRĲ GBAAR TUSSEN 12.00 – 15.00 uur

Corona Lunch menu 


