LUNCHKAART
SOEP*
 italiaanse tomatensoep met ballen
 soto ajam (heldere indonesische kippensoep)
 waterkers courgettesoep met roomkaas
 wantansoep met visballetjes
BROOD, KEUZE UIT MAÏS, DONKER OF SPELT
 jong belegen kaas
 boerenham
 gezond
 caprese met tomaat, mozzarella, pesto en
honing
 pittige kip met bacon, ei en srirachamayo
 eiersalade met wasabi
 gerookte zalm met roze garnaaltjes,
roomkaas, augurk en kappertjes
 rundercarpaccio met truffelmayo, oude
kaas en pompoempitten
 2 kroketten naar keuze: rund of vega
 ossenworst met ei, zoetzure rode ui en
worcestermayo
EIGERECHTEN
 uitsmijter ham of kaas
 uitsmijter ham kaas
 uitsmijter meneer smit met spek en
champignons
 omelet met verse tuinkruiden
 boerenomelet
SALADES*
 indonesische gado gado salade met kip, ei,
boontjes en pindasaus
 roze garnaaltjes, ei, lenteui, pinda en sojadressing
 caparcciosalade met truffelmayo, oude
kaas en pompoenpitten
 salade falafel met tahinimayo en aubergine
BRUSCHETTA (italiaans lunchgerecht)
Vega: caprese met mozzarella, tomaat en pesto
Vis: gerookte zalm met avocadocrème, komkommer
en citroenmayo
Vlees: serranoham met tomatensalsa en truffelmayo

LUNCHKAART
5.00
5.50
5.00
5.00

3.95
4.25
6.50
6.50
6.95
5.95
7.95
9.95
6.25
6.95

6.25
6.50
7.95
6.25
6.95

TOSTI ROL
 ham
 ham kaas
 ham, kaas, ananas
 chorizo, cheddar en tomatensalsa
 kip, bacon, kaas en kerriesaus
 caprese (mozzarella, tomaat en pesto)
samen delen:
VLEESPLANK*
 vleeskroketjes
 pittige kip met srirachamayo
 carpaccio met truffelmayo, oude kaas en
pompoenpitten

3.50
3.75
4.50
4.75
4.95
4.95

14.95

VISPLANK*
 viskroketjes met citroenmayo
 salade met roze garnaaltjes
 gerookte zalm met roomkaas

14.95

VEGAPLANK*
 groenteloempia’s
 eiersalade met wasabi
 caprese met tomaat, mozzarella en pesto

14.95

MIXPLANK*
 vleeskroketjes
 eiersalade met wasabi
 gerookte zalm met roomkaas

14.95

HIGH TEA (vanaf 2 personen):
10.50

hartige gerechten en zoete lekkernijen

14.95

HIGH BEER
10.50
10.50
10.00
8.95

3 verschillende biertjes met bijpassende
koude en warme hapjes

17.50

HIGH WINE
3 verschillende wijntjes met bijpassende
koude en warme hapjes

17.50

GEBAK
 huisgemaakte appelcrumble (met slagroom + 0.30) 3.00
 cheesecake (met slagroom + 0.30)
3.00
 crème caramel lemon pie (met slagroom + 0.30) 3.00

* hierbij wordt brood geserveerd
* hierbij wordt brood geserveerd

