L U N C H
1 1 . 3 0

-

1 8 . 0 0

SOEPEN
Pomodori Tomaten soep

6.00

Tomaat, basilicum, crème		
Romige grove mosterdsoep

6.50

Bosui 			
Kreeftensoep

7.00

Gamba, room

BROODJES
keuze uit witte pistolet of Multi granen pistolet
Oude kaas

6.50

Rucola, mosterdmayonaise
Hawaii

7.00

Beenham, kaas, ananas, uit de oven			
Beenham

6.00

Warm, honing-mosterdsaus
Carpaccio

9.50

Pesto mayonaise, oude kaas, rucola		
Tonijnsalade

7.50

Huisgemaakt, rode ui, kappertjes 		
Gerookte Schotse zalm

10.00

Rode ui, rucola, kappertjes, citroenmayo

CLASSICS
keuze uit wit of meergranen brood
Club Sandwich Chicken

10.50

Kipfilet, bacon, avocado, ei, sla komkommer met friet
Club Sandwich Fish

10.50

Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, sla met friet			
Uitsmijter

7.50

Gegratineerd, kaas of ham & kaas			
Garnalencroquetten

9.50

2 stuks, Hollandse garnalen, cocktailsaus
Croquetten

7.50

2 stuks, rundvlees, mosterd		
Onze producten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons!
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SPECIALS

Chef’s Platter voor 2 personen
26.00
Plank met gerookte Schotse zalm, garnalen, paling,
tonijnsalade, serranoham, spinato Romana,
geserveerd met brood
12-uurtje Vlees voor 1 persoon
9.50
Plank breekbroodjes, kopje tomatensoep, beenham,
rundvleessalade, ei & 1 croquet
12-uurtje Vis voor 1 persoon
9.50
Plank breekbroodjes, kopje kreeftensoep,
garnalenkroket, tonijnsalade, gerookte zalm

		

FLAMMKUCHEN

Vegetarische Flammkuchen
Pesto, tomaat, champignons, bosui, rode ui,
mozzarella, rucola
Flammkuchen Serranoham
Pesto, tomaat, champignons, bosui, rode ui,
mozzarella, Serranoham, rucola
Flammkuchen Gerookte Zalm
Pesto, tomaat, bosui, rode ui, mozzarella,
gerookte zalm, rucola

9.50

10.00

10.00

SALADES
Geserveerd met brood
Fish Salad
15.50
Salade van gemengde slasoorten met gerookte
schotse zalm, garnalen, gerookte paling, kappertjes,
limoenmayonaise
Caesar Salad
Kip, Romaanse sla, Parmezaan, ei, croutons,
ansjovis, knoflook dressing

PANNENKOEKEN
Naturel - suiker - stroop
Appel - rozijnen - kaneel
Kaas - spek
Appel - spek
Kaas óf spek

6.00
7.00
7.50
7.50
7.00

KIDSMENU

9.50
Voor kinderen tot 12 jaar
Naar keuze: kroket – frikadel – kipnuggets – kibbeling 		
met frietjes, mayonaise, appelmoes en een ijsje na

Onze warme lunchspecials vindt u op onze schoolborden!!
Na 17.00 uur kunt u ook naar onze uitgebreide à la carte-kaart
vragen! Hierop vindt u nog meer voor- en hoofdgerechten,
plus onze nagerechten- en wijnkaart.
Onze producten kunnen allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

