Lunchkaart tot 16:00 uur.
Huisgemaakte soepen.
Uiensoep met knapperige kaastopping.
Licht pittige vegetarische pompoensoep.
Mosterdsoep met spekjes en bos ui. (Kan vegetarisch)

6,00
5,75
5,75

De soepen worden geserveerd met stokbrood en roomboter.
Onze soepen worden ouderwets opgewarmd in een pannetje op het
vuur. Geef het wat tijd, want het smaakt daardoor des te beter.

Broodjes. Keuze uit: bolletje wit, stokbrood wit of waldkorn
bruin. Voor stokbrood of waldkorn meerprijs € 0,50.
Belegd met:
Jonge kaas
3,50
Oude kaas
4,50
Beenham
4,50
Rosbief
4,75
Ossenworst (ui en augurk)
5,00
Rundvlees kroket
4,25
Groenten kroket
4,25
Frikandel
3,50
Tosti’s. Geserveerd met ketchup
Kaas
Kaas/tomaat
Ham/kaas

3,50
4,00
4,50

Panini’s uit de oven. Geserveerd met ketchup
Kaas
Kaas/tomaat
Ham/kaas
Mozzarella/pesto/tomaat

5,75
6,00
6,75
7,00

Speciale broodjes. Waldkorn bruin of stokbrood wit.
Broodje carpaccio met o.a. truffelmayonaise, rode ui,
Parmezaanse kaas en “crunchy beans”

10,50

Broodje warm vlees van gekruid en huisgebraden fricandeau
met een heerlijke satésaus.

7,75

Broodje warme brie, rauwe ham, honing en pittenmix.

9,50

Broodje pikante kip. Heerlijk mals kippendijenvlees in
een kruidig sausje.

9,50

Broodje gerookte zalm met rode ui, kappertjes, sla en
groene kruiden dressing.

10,50

Broodje spareribsvlees afgelakt met zoete marinade.
Geserveerd met huisgemaakte knoflooksaus.

10,50

Easy club zoals hij hoort met gerookte kip, uitgebakken spek,
mayonaise, maar dan NIET met 3 boterhammen, maar met
stokbrood of waldkorn. Geserveerd met frietjes en mayo.

11,50

Salades. Supplement friet €4,00 zoete aardappel friet €5,00
Salade geitenkaas met honing en pecannoten.
Geserveerd op een frisse salade met komkommer, tomaat,
ui en pittenmix.

12,50

Salade met gerookte zalm, gamba’s, ui, wakamé, Hollandse
garnaaltjes. Geserveerd met een kreeftenmayonaise
en alles wat gezond is.

15,75

Paddo Beef Salade. Ossenhaaspuntjes, paddo’s en groenten
afgeblust met een ketjap/sesam sausje en pittenmix.

15,75

Klassiekers. Friet i.p.v. brood meerprijs €1,00
Twee rundvlees kroketten met wit of bruinbrood.

8,50

Twee groenten kroketten met wit of bruinbrood.

8,50

Huisgemaakte bal gehakt met jus en mosterd.
Keuze uit wit of bruinbrood.

7,50

Uitsmijters. Keuze uit: klein 2 eieren of groot 3 eieren.
Kaas
Ham
Ham/Kaas
Bacon
Rosbief

6,75
7,00
7,75
7,00
8,00

7,50
7,75
8,50
7,75
8,75

Alle combinaties zijn mogelijk. Meerprijs €0,50
Met de keuze uit wit of bruinbrood

Omeletten.
Kaas
Ham
Bacon
Boeren (groenten, vegetarisch)

7,50
7,75
7,75
8,75

Alle combinaties zijn mogelijk. Meerprijs €0,50
Met de keuze uit wit of bruinbrood

Voor de stevige trek.
Verse Black angus runderhamburger. Deze reus samen met
gebakken uienringen, tomaat, augurk, huisgemaakte saus,
cheddarcheese en om het af te maken met friet en mayo.

15,50

Kipsaté van malse kippendijenvlees met een heerlijke
satésaus, huisgemaakte atjar en gebakken uitjes.
Geserveerd met friet of stokbrood.

15,50

Superzachte tournedos opgediend in de jus.
Geserveerd met wit of bruinbrood.
(friet i.p.v brood meerprijs €1,00)
Gebakken sliptong. Drie van deze lekkertjes
met friet, salade en ravigottesaus apart geserveerd.
Het kan gebeuren dat deze lekkertjes wat groot van stuk
zijn, dan krijgt u er twee met het gewicht van drie.

Dagprijs
Dagprijs

