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Lunchkaart

      

PANNENKOEKEN       
wordt standaard geserveerd met poedersuiker en stroop

Naturel    5.50
Confiture, Nutella

Appeltaart    6.50
appel / rozijnen / kaneelpoeder

Choco Banana   7.00
Nutella / Banaan

Cinnamon    6.00
Kaneelpoeder / suiker

vanille-roomijs + 1.50
 

KLASSIEKERS

Duo Croquetten   7.50
brood / garnalencroquet / kalfscroquet   / mosterd

Uitsmijter    7.50
kalkoenham / kaas

‘t Twaalfuurtje   6.50
kalfscroquet / brood / gebakken ei

Tosti     4.00
kalkoen ham & kaas

Heeft u een allergie? laat het ons weten!

DESSERTS EN GEBAK

Dame Blanche   4.50
vanilleroom-ijs / chocoladesaus / slagroom 

Dessert du Chef    6.50
laat u verassen door de chef

Appeltaart    3.25
Met slagroom

Cheesecake     3.75
met slagroom

DESSERTWIJN

Floralis    5.50

LIQUEUR KOFFIE

French coffee   5.50
Met Grand Marnier, koffie en slagroom

Irish coffee    5.50
Met whiskey, koffie en slagroom

Spanish coffee    5.50
Met Tia Maria, koffie en slagroom



Lunchkaart

WARME LUNCHGERECHTEN
wordt geserveerd met friet en salade

Kipsaté     10.50
Gefrituurde uitjes, atjar en kroepoek 

Spare ribs     10.50
Gemarineerde kalfsspareribs met knoflooksaus en chili saus

Slibtong      10.50
slibtong gebakken in gezoute roomboter 
en huisgemaakte ravigottesaus

Parijse hamburger    9.50
Met sla, tomaat, augurk, ui, cheddar en cocktailsaus

HUISGEMAAKTE MAALTIJD SALADES 
onze salades worden met oerbrood geserveerd

Carpaccio salade             9.50
Rucola / zongedroogde tomaten / oude kaas / pijnboompitten 
chili dressing

Ceaser salade    8.50
Met sla, ei, Parmezaan, crouttons en Ceaserdressing

Salade fromage    8.50
Manchego, brie en kruidenkaas met gemengde salade, 
rode ui, walnoten, cherrytomaat en honingmosterd dressing

Polenta salade    8.50
Met een salade van couscous, gourgette, rucola,
walnoot en rodebiet dressing

 

Heeft u een allergie? laat het ons weten!

AMBACHTELIJKE BROODJES
vers grof gesneden oerbrood keuze uit volkoren- & maisbrood 

Carpaccio              8.75
sla / cherrytomaat / Parmezaan / pijnboompitten / chili dressing

Pulled chicken     7.00
sla / rode ui  / cashewnoten / coctailsaus 

Gerookte zalm     9.00
rucola / roomkaas / zongedroogde tomaat / rode ui

Huisgemaakte tonijn    7.50
sla / tomaat / komkommers / ei / appel 

Brie classic      7.50
sla / zongedroogde tomaat / bosbessen compote / rode ui

Vegan      7.00
geroosterde groente / rucola / walnoten / balsamicostroop

              SOEPEN

Paprikasoep     4.50
Romige paprikasoep met geroosterde puntpaprika 
en crème fraîche

Soep van de dag     4.50


