Lunch
Soepen
Toscaanse tomatensoep met fijne brunoise van diverse groenten
Soep van de week
Tip: breekbrood uit eigen bakkerij met kruidenboter

€ 5,75
€ 5,75
€ 3,50

Bij onze soepen serveren wij een broodlolly uit eigen bakkerij

Brood en meer
Uitsmijter van 3 eieren op witte of bruine boterhammen
Naar keuze: kaas, ham en/of spek
2 Waardse kroketten op witte of bruine boterhammen met mosterd
Tosti van 3 boterhammen: ham/kaas, kaas of kaas/tomaat

€ 8,75
€ 7,75
€ 4,75

Witte of bruine Abronabol
Gerookte zalm, roomkaas, kappertjes, truffelmayonaise, rode ui en sla
Portugese kip, ijsbergsla en zoetzuur van rode kool
Carpaccio, groene pesto, geroosterde tuinbonen, zongedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas, olijfolie en rucola
Huisgemaakte pastrami met remouladesaus
Ham of Oude Gracht kaas

Al het brood voor de lunchkaart komt uit onze eigen bakkerij!

€ 9,25
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 5,75

Maaltijdsalades, geserveerd met brood en boter
Carpaccio, groene pesto, geroosterde tuinbonen, zongedroogde
tomaatjes, Parmezaanse kaas, olijfolie en rucola

€ 11,50

Chefsalade, krokante stukjes kippendij in tempura, sla, gepofte paprika,
pittige komkommer, krokante tortilla en sweet chilimayonaise

€ 11,50

Voor de stevige trek
Waardse biefstuk met gebakken champignons,
kruidenboter en brood

€ 19,50

Saté van gemarineerde kippendijen aan een spies, pindasaus,
krokante uitjes, spicy cassavechips, huisgemaakte atjar en frieten

€ 16,50

Clubwrap gevuld met roomkaas, gerookte kip, pluksla, spek en tomaat
met friet en mayonaise (gerookte zalm ipv kip + € 2.00)

€ 10,00

Pizza van naanbrood met tomaat, mozzarella, Parmaham,
basilicum, olijfolie en rucola

€ 10,00

Lunchplank (vanaf 2 pers.)

€ 12,50 (p.p.)

Diversiteit aan heerlijke lunchgerechtjes zoals broodje rundercarpaccio, huisgemaakte soep, mini sandwiches, mini tosti’s,
mini kroketjes, italiaanse gedroogde hammetjes, verse abrona
bol met gerookte zalm, wrapjes met roomkaas en gerookte kip,
verse oerfrieten, vers afgebakken breekbrood met smeersels en
olijven. Er is gegarandeerd iets wat u lekker vindt!

Lunchgerechten

Lunch:
11.30 16.00 u

