Lunchkaart
Soepen:
Soepen worden geserveerd met een snee
boerenbrood.
•
•
•
•

Romige mosterdsoep met spek en
bieslook €5,50
Seizoen soep €5,50
Soep van de maand €5,50
Breekbrood met smeersels €5,50

Maaltijdsalades:
Maaltijdsalades worden geserveerd met
boerenbrood.
•
•

Huisgerookte zalm €13,50
Huisgerookte carpaccio €13,50
Pijnboompitten en truffelmayonaise
• Gefrituurde brie €13,50
Perenchutney en walnoten
• Jonge geitenkaas €13,50
Walnoten en honing
Tosti’s:
Robuuste tosti van wit of meergranen
boerenbrood.
•
•
•

Tosti ham kaas €6,75
Tosti geitenkaas €7,25
Perenchutney
Italiaanse tosti €6,95
Salami, kaas en tomatensalsa

Lunchgerechten
Keuze tussen wit of meergranen boerenbrood.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee kroketten met brood of frites
€8,95 (Ook vegetarisch te verkrijgen.)
Geitenkaas met walnoten en honing
€9,95
Gerookte zalm met roomkaas
€10,25
Huisgerookte carpaccio €9,95
Saté van kippendij met brood of
frites €10,50
Beenham met honing-mosterd saus
€9,95
Old Amsterdam Burger met frites
€12,95
Vega Burger met frites €12,95
12 uurtje vlees €12,95
Brood met soep naar keuze, carpaccio
en een kroket.
12 uurtje vis €12,95
Brood met soep naar keuze, gerookte
zalm en een kroket.

Plates:
Onze plates worden geserveerd met gebakken
aardappels, salade en een warme groente.
•
•
•

Ei-gerechten:
Keuze tussen wit of meergranen boerenbrood.

Schnitzel met garnituur of
champignonroomsaus €16,95
Zalmfilet met groene kruidenkorst
€18,95
Kip Duerswâld €15,95
Kipfilet met gebakken groentes en
zoetzure saus.

Kindermenu’s:
•
•
•

Uitsmijter ham/kaas €8,50
Uitsmijter de Stripe €9,75
Met gebakken garnituur
Boerenomelet €9,75

•

Kroket, frikandel, kipnuggets,
kibbeling of hamburger met frites,
appelmoes en mayonaise €7,00

Pannenkoeken:
•
•
•

Pannenkoek naturel €8,00
Spek, rozijnen, ham, kaas, appel,
gember of ananas extra €1,25 p.st.
Maximaal 3 items per pannenkoek
Kinderpannenkoek €5,50

Geachte gast,
Al onze gerechten kunnen allergenen
bevatten. Indien u een allergie of dieetwens
heeft, maak deze dan kenbaar bij ons
personeel. In bijna alle gevallen kunnen wij
hier rekening mee houden.

