Lunchkaart
(tot 16.00)

Clubsandwich

Soep/sandwich-combinatie:

(3 sneetjes geroosterd desembrood, bruin of wit)

(Soep & één snede desembrood met beleg
naar keuze uit linker kolom)
€ 8,75

Gerookte kipfilet
Kaas, bacon, aioli, rucola

€ 8,50

Gerookte zalm
Wasabimayonaise, rucola

€ 8,75

(Bruin of wit desembrood)

Ham en/of kaas
Kaas, tomaat, pesto

Sandwich
(2 sneetjes desembrood, bruin of wit)

Carpaccio

€ 3,75
€ 4,25

Warme gerechten

Rundercarpaccio, pijnboompitten,
Truffelmayo, rucola

€ 7,95

Geitenkaas
Walnoot, honing, rucola

€ 7,25

Belegen kaas, pesto
Zongedroogde tomaatjes,
Pijnboompitten, sla

€ 6,75

Tonijnsalade
komkommer, sla

Tosti’s

`

€ 7,25

Biologische kroketten
desembrood, mosterd, salade

Varkenshaassaté met frietjes
Runderburger Mexican style
Blackbean burger (v)
Portie frietjes met mayonaise
Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter bacon

€ 6,75
€ 13,€ 13,€ 13,€ 3,25
€ 7,50
€ 7,75

Soepen
Tomatensoep (v)
Venkel-uiensoep (v)
Soep van de week

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

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

Borrelhapjes:
€ 3,75
€ 3,75
€ 3,25
€ 0,50
€ -,--

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

€ 12,50

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

€ 19,50

Rundvleesbitterballen (6st.)
Gemengd bittergarnituur (8 st.)

€ 4,75
€ 4,95

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

Drankenkaart
Warme dranken
Onze biologische en fairtrade koffie en thee komen
van Peeze uit Arnhem. Met ieder kopje helpt u de
4.800 koffieboeren die zijn aangesloten het
koffieproject op de Fero Coöperatie in Ethiopië.
Meer informatie hierover vindt u op de website:
peezefoundation.nl.

Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Latte Macchiato
met siroop karamel/hazelnoot
Flat White
Espresso
Dubbele espresso
Thee
Verse muntthee
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,30
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,15
€ 3,95
€ 2,30
€ 3,25
€ 2,30
€ 3,15
€ 2,75
€ 3,00

Frisdranken (flesje)
Cola, Cola light, Sinas, Cassis, Sprite,
Ice tea, Ice tea Green, Rivella, Tonic,
Bitter Lemon, Spa rood of blauw, Fristi € 2,50
Chocomel
Verse jus d’orange
Karaf water met vers fruit/groente

€ 2,75
€ 3,25
€ 3,50

Biologische sappen van Schulp
Schulp sappen uit de Vechtse streek worden gemaakt
van gezond fruit, afkomstig uit Hollandse boomgaarden,
zonder enige toevoeging, suiker, kleur-, geur en/of
smaakstoffen.

Appelsap
Appel- & vlierbessap
Appel- & aardbeisap
Perensap

€ 3,00
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

Bieren
Voor een overzicht van onze huidige
bierselectie, bekijk onze losse bierkaart.

Wijnen
Onze wijnen worden geleverd door VinAbc uit Houten.
Met enige regelmaat organiseert VinAbc een proeverij
In Het Eetatelier. Voor meer informatie: www.vinabc.nl

Biologische wijn
Wit Pinot Grigio
Fris, bloemig, citrus

€ 3,60

Rood Merlot
Kers, vanille, zachte tannines

€ 3,75

Rosé
Licht kruidig, laurier, rood fruit

€ 3,60

Zoet wit
Fruitige geur, licht kruidig

€ 3,60

Fles wit, rood of rosé

€ 17,-

