Lunchkaart
(tot 16.00)

Clubsandwich

Soep & Sandwich combinatie:

(3 sneetjes licht geroosterd meergranen of maisbrood)

(Sandwich= 2 sneetjes geroosterd brood/ soep is iets
kleinere portie)

Gerookte kip
sla, bacon, avocado,
rode ui, pestomayonaise

€ 8.00

Soep 1, 2 of 3 (zie bord)
met sandwich (belegd als bovenstaande
clubsandwiches) 1: Kip 2: Gerookte zalm
of 3: Geitenkaas

€ 7.75

Tosti’s

€ 8.50

Gerookte zalm
Roomkaas, avocado en sla

Geitenkaas (V)
Walnoten, honing, rucola

€8.50

(Meergranen of maisbrood)

Broodjes

Ham/kaas
Gerookte zalm - roomkaas
Brie - walnoten, honing

(meergranen of maisbroodje)

Kipsalade
Thai curry, kokos, limoen, gebakken
uitjes, rucola

€8.00

Zalmsalade
Crème fraîche, bieslook, bosui, citroen

€8.00

Tuna melt (Warm)
Tonijnsalade, cheddar, tabasco

€7.50

Carpaccio
Pesto, Parmezaan, pittenmix, rucola

€6.50

Hummus (V)
Gegrilde groenten

€5.50

Bagel (V)
Frisse roomkaas, salade van
komkommer, paprika, ui, bieslook

€ 5,50

€ 6.50

€ 7.00

Vega(n)burger ‘Midden Oosten’
Pompoensalsa en zoetzure koolrabi

€ 7.00

Uitsmijter ham en/of kaas
(wit of bruin brood)

€ 7.00

Uitsmijter bacon
(wit of bruin brood)

€ 7.50
€6.50

Voor informatie over allergenen vraag de
bediening

Rundvleesbitterballen
Gemengd bittergarnituur
Brood met hummus

€4.25
€4.50
€3.50

Catering:
Voor grotere groepen, feestjes en bedrijven
Zijn er mogelijkheden voor catering. Zowel
hapjes, lunch als buffetten.

High tea (p.p)
€12.50

Eetatelier To Go!:

€19.50

Nieuwe service: broodjes, fruit, smoothies
meenemen of laten bezorgen. Informeer naar
de mogelijkheden.

High tea XL (p.p)
Scones, brownie, gebak,
Sandwiches en soep & onbeperkt thee

bacon, ui, kaas en tomaat

Borrelhapjes:
€3.50
€3.50
€2.25
€0.50
€-,--

High tea (op reservering):
Scones, brownie, sandwiches &
onbeperkt thee

€ 3.25
€ 9.00

€ 9.50

Huisgemaakt gebak:
Cheesecake
Appeltaart
Brownie
Slagroom
Weekgebak (zie bord)

Portie frietjes met mayonaise
Kipsaté met frietjes
Broodje Hamburger

twee sneetjes brood, grove mosterd

Salades
Zie ons bord boven de bar

Warme gerechten

Biologische kroketten

Soepen (ook V)
zie ons bord boven de bar

€3.50
€4.50
€4.00

Dinerkaart
(vanaf 17 uur)

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Pasteitje
met een vulling van gestoofde lamsbout en
amandelen, artisjokkencrѐme en salade van
oerwortel
€ 8,75

Gebakken mosselen met preisaus
met tomaten-compote en
een desemkrokantje

€ 8,50

Mousse van hangop en verse kruiden
met zoetzuur van komkommer, gel van
granaatappel en een pepitakoekje

€ 7,50

Soepen

Ribeye
met sherryjus, Spaanse polenta en een
spinazierolletje

€ 19,50

Rouleau van scholfilet
met een vulling van gamba’s, mousseline van
truffelaardappel, witte wijnsaus en koolrabi € 18,50

Mousse van geitenkaas met gember
met gemengde groenten,
bloedsinaasappel/portsaus en een loempiaatje met
walnotenvulling
€ 16,50

Kipsaté

Tomatensoep
Franse groentesoep
Wisselende soep

€ 6,50
€ 6,50

Zie bord

€ 6,50

atjar en kroepoek

broodje hamburger met salsa, cheddar, spek en
nachos
€ 14,00

Vega(n)burger ‘Midden-Oosten’
met pompoensalsa en zoetzure koolrabi

Kinderkaart

€ 15,00

‘Mexican style’- burger

€ 14,00

Hoofdgerechten worden geserveerd met
salade en frietjes

Voorgerechten
Kleintje tomatensoep € 3,75
Kleintje Franse groentesoep € 3,75
Kleintje wisselende soep € 3,75

Voor informatie over de allergenen vraag
de bediening

Hoofdgerechten
Kroket of kaassoufflé
met frietjes, appelmoes en mayonaise € 5,75

Nagerechten

Kibbeling

Tiramisu van limoen

met frietjes, appelmoes en mayonaise € 6,25

met cantuccini en witte chocolade

Kinder kipsaté

Parfait van vlierbloesem

met frietjes, appelmoes en mayonaise € 6,25

Nagerechten

met gepocheerde peer, vlierbessensaus en
meringue
€7,00

Kinderijsje

Aanbiedingsgebak

met verrassing € 3,75

met ijs en slagroom

€ 7,00

€ 6,50

Aanbieding: 3-gangenmenu voor €27,50 per persoon
vrije keuze van de kaart
niet in combinatie met andere acties

