
KROKETTEN MET BROOD € 6,50
2 kroketten met wit of bruin brood en mosterd

GEZOND € 6,50
Sla, tomaat, komkommer, ham, kaas en gekookt ei

met honing-mosterd dressing

BROODJE SHOARMA € 7,50
Shoarma en knoflooksaus

GEROOKTE KIP     € 7,50
Met gesmolten kaas en sambalmayonaise

LAUWWARME BRIE OF GEITENKAAS € 7,50
Brie of Geitenkaas met rucola, honing, pijnboompitten

GEROOKTE ZALM € 7,50
Verse gerookte zalm met roomkaas, sla en rode ui

STEAK SANDWICH € 8,50
Biefstukpuntjes met champignons ,ui en sla

CARPACCIO € 8,50
Broodje carpaccio met pestodressing

12 UURTJE € 8,50
3 sneden brood met een kroket, carpaccio en een gebakken ei

Tosti Ham – Kaas € 4,95

Tosti Ham – Kaas – Ananas € 5,95

Tosti Ham – Kaas – Tomaat – Ui € 6,50

LUXE TOSTI'S

BROODJES (wit of bruin)

Lunchkaart
Dagelijks van 12:00 tot 16.00

Heeft u een allergie? Meld dit ons!



Gerookte kip salade met brood € 13,50
Geitenkaas salade met brood € 12,50

Griekse salade met brood € 12,50

Gerookte zalm salade met brood € 13,50

Carpaccio salade met brood € 13,50

Salade biefstukpuntjes met brood € 15,50

Soep van de dag € 4,95

Erwtensoep met roggebrood en katenspek (okt-mrt) € 5,50

Franse uiensoep, gegratineerd met oude kaas € 4,95

Borrelgarnituur met salami, chorizo, kaas en olijven € 6,95

Losse borrelhapjes; salami, chorizo, kaas of olijven € 3,50

Portie bitterballen; 8 stuks € 4,95

Mandje brood met kruidenboter € 3,95

         REUZE OMELET MET 3 EIEREN
           Ham, kaas of spek € 7,90

           Ham en kaas, spek en champignons of tomaat en ui € 9,75

           Ham, kaas en champignons of tomaat, ui en champignons € 11,05
           Canadese omelet; spek, ham, kaas, ui, champignons en currysaus € 13,50

           Oostenrijkse omelet; biefstukpuntjes, champignons, ui en salade € 13,50

EXTRA'S
Friet met mayo € 2,50

Rauwkostsalade € 2,50

HIGH TEA  vanaf 2 personen, prijs pp.* € 17,50

Verschillende warme en koude, zoete en hartige lekkernijen, 

een glas verse jus d'orange en onbeperkt thee

HIGH WINE  vanaf 2 personen, prijs pp. * € 22,50

Verschillende warme en koude, zoeten en hartige lekkernijen,

een glas Prosecco als welkomstdrankje en 2 glazen wijn

           * Graag minimaal 1 dag van tevoren reserveren.

MAALTIJDSALADES

SOEPEN

EN MEER

BORRELEN
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