Lunchkaart
tot 16:30 uur

SOEPEN

BROODJES

Soep van het seizoen
Romige mosterdsoep met bacon
Tomatensoep met pesto

wisselende prijs

Beenham

4 95
4 95

Baquette met lauwwarme beenham,
krokante uitjes en honing-mosterdsaus

Onze soepen worden geserveerd met een soepstengel

Broodplankje met smeersels

4

00

LUNCH SPECIALS
Runderburger

10

95

met cheddar, tomatensalsa, tortilla, jalapeños en frites

Fish and Chips

11 75

Gebakken vis met remouladesaus,
frites en een frisse salade

12-UURTJE

Carpaccio

7 95

8 95

Italiaanse bol met dun gesneden
carpaccio, pijnboompitten,
oude kaas en truffelmayonaise

Gehakt

9 95

Italiaanse bol met gesneden gehakt,
gebakken uien, champignons
en satésaus

Gezond

7 45

Waldkornbol met sla, tomaat, ham, kaas,
komkommer, ei en kruidendressing

11 75

Kop soep naar keuze, 2 sneetjes vloerbrood
met kaas, salade en een Amsterdamse kroket.
Inclusief koffie, thee, melk of karnemelk.
(bij het 12-uurtje wordt alles in één keer opgediend)

Zalm

9 25

Waldkornbol met sla, gerookte zalm,
komkommer, remoulade en ei

Had u na 16:30 uur nog van onze lunchkaart willen bestellen, dan is dit alleen mogelijk in overleg met onze keuken.
Wij willen u er wel op wijzen dat niet alles mogelijk is tijdens drukte, dit om onze overige gasten
ook zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Lunchkaart
tot 16:30 uur

SALADES
Carpaccio

GERECHTEN MET VLOERBROOD
11

50

carpaccio, truffelmayonaise,
pijnboompitten en oude kaas

Gerookte Zalm

Kipsaté
11 50

gerookte zalm, komkommer, ei,
remoulade en kerrie bloemkool
Onze salades worden rijkelijk gevuld en
geserveerd met vloerbrood
Schaaltje frites bij uw salade?

Bal gehakt

7 25
12 00

malse kippendijen met satésaus, atjar en kroepoek

Twee Amsterdamse kroketten

8 25

Frites & salade in plaats van brood; extra

3 75

PLATE GERECHT
2

00

Wiener schnitzel

15 75

met champignons, uien, frites en een frisse salade

EIERGERECHTEN
Uitsmijter

7 95

ham of kaas

Boeren Uitsmijter

9 95

met ham, gebakken spek, uien,
champignons en paprika

15 75

malse kippendijen met satésaus, atjar, kroepoek,
frites en een frisse salade

PANNENKOEKEN
(met stroop en poedersuiker)

TOSTI’S (op vloerbrood)
Ham en kaas

Kipsaté

5 50

Parmaham, kaas, tomaat en pesto 6 75

Naturel
Appel of Spek of Rozijnen of Gember
Grand Marnier
Kinderpannenkoek (met poedersuiker)
Ieder extra ingrediënt

6 95
8 45
8 95
4 95
1 25

