
        Lunchkaart 01-04-2022 aangepast
 Ivm te kleine bezetting hebben we voor vandaag helaas de kaart kleiner moeten maken. Excuses.

Eet smakelijk

VOORGERECHTEN

Kommetje huisgemaakte soep met brood V 4,75

Mandje brood met roomboter V 2,75

Gamba’s in looksaus (3) klein broodje 7,50

Brood met smeersels (voor 2 pers) V 7,90

Lunchgerechten warm met boerenbrood wit/donker desem

Tosti de luxe met ham, kaas, ui, champignon, paprika en tomaat V 10,80

Tuna Melt: tosti met pikante tonijnsalade en gesmolten kaas 12,00

Huisgemaakte verse maaltijdsoep met broodje V 8,50

Uitsmijter met ham en kaas op wit of bruin boerenbrood V Klein 9,50

V Groot 11,75

Uitsmijter met gewokte groenten op wit of bruin brood V Klein 9,50

V Groot 11,75

Supplement (extra hamkaas en of spek per artikel) 2,50

Lunchplankje; glaasje soep, kleine salade en 2 boerenboterhammen met 2 
soorten beleg met keuze uit; gerookte zalm/pikante 

tonijnsalade/kaas/old Amsterdam/beterleven ham/gebakken ei 

V 15,00

Boerenbrood met Huisgemaakte pikante Tonijnsalade, en garnituur 15,00

Geselecteerde gamba’s in huisgemaakte looksaus, kleine salade, klein broodje 15,00

Warme Beenham met o.a. ui en spek op boerenbrood 15,00

MAALTIJDSALADES GESERVEERD MET BROOD

Rijkgevulde salade met lauwwarme geitenkaas, vijgen en diverse superfood V 15,00

Zalige vissalade met gamba’s en zalm met o.a. huisgemaakte croutons 15,00

VOOR DE KINDEREN

Kindertosti met ham/kaas, komkommer, tomaat en chips incl ketchup V 6,00

Dubbele portie poffertjes 6,00

Boterham met naar keuze: jam, choco- of vruchtenhagelslag V 5,00

Supplement fruit V 3,50

NAGERECHT

Poffertjes met roomboter en poedersuiker V 3,50

Grote Creme Brulee V 5,50

Dame Blanche V 7,50

Café Gourmand: koffie of thee met proeverij van 3 zoete heerlijkheden V Vanaf 8,75

Zoete proeverij van 3 zoete heerlijkheden pp V 7,50

Stukje Hemel: oude kaas, honing en grof gemalen Catunambu V 7,50

Vanilleijs met Picudo-olijfolie en lavazout V 3,50

Kaasplankje per persoon V 8,50

V is Vega of als vega mogelijk 

Glutenvrij brood is tegen meerprijs beschikbaar

Heeft u een allergie of een dieetwens laat het ons vooraf weten.

disclaimer: Typefouten voorbehouden

Eerlijk genieten (H)eerlijk genieten 
    

  We proberen zoveel mogelijk te werken met producten en leveranciers van producten die dicht bij 

de originele “ouderwetse” eerlijke smaken zitten. 


Dus met; daar waar mogelijk, minimale toevoegingen zoals kunstmatige kleur en smaakstoffen.

 Koken met de seizoenen. Vaak met lokale producten en lokale ondernemers met visie


I.v.m. gebruik van zoveel mogelijk verse producten kan het zijn dat een gerecht soms in detail afwijkt.


