
 

 

 

Lunchkaart 
 

 

 

 

 

3 GANGENLUNCH VAN DE CHEF     € 32,- 
Bestaande uit gerechten van “Menu van de Chef” – zie eerder in de menukaart 
 

2 GANGENLUNCH VAN DE CHEF     € 27,- 
Bestaande uit voor- en hoofdgerecht van “Menu van de Chef” en koffie of thee naar keuze 
 

BROOD, GEROOKTE ZALM, BIET ZOET-ZUUR & GEMBER  € 9,50 
Bruin-, wit- of briochebrood met gerookte zalm en een dressing van gember 
(vis, lactose, gluten, mosterd, eieren) 

 

BROOD, GEROOSTERDE DIAMANTHAAS & POMPOEN  € 9,50 
Bruin-, wit- of briochebrood met dun gesneden, rosé geroosterde diamanthaas en pompoen carré   
(lactose, sulfiet, gluten, eieren, mosterd) 

 

BROOD, GEITENKAAS & HONING     € 9,50 
Bruin-, wit- of briochebrood met geitenkaas uit de oven met honing 
(lactose, sulfiet, gluten, eieren, mosterd) 

 

MOSTERDSOEP, SPEK & BIESLOOK     € 8,- 
(lactose, sulfiet, mosterd) 
 

COURGETTESOEP, GAMBA & TRUFFELOLIE   € 8,- 
Courgette roomsoep met in honing gemarineerde gamba’s en truffelolie 
(schaaldieren, lactose, sulfiet, mosterd) 

 

SALADE, TONIJN & GEROOSTERDE LIMOEN   € 14,- 
Gegrilde tonijn met fijn gesneden bosui en geroosterde limoen-vinaigrette 
(lactose, schaaldieren, mosterd, eieren) 
 

SALADE & QUINOTTO-KOEKJE     € 14,-    
Gebakken Quinoa risotto met gekarameliseerde rode uien mayonaise  
(lactose, gluten, sulfiet) 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

SNOEKBAARS, SAFFRAANBLOEMKOOL & OESTERSAUS € 22,- 
Gebakken snoekbaars met saffraan bloemkool-crème, zeekraal, tomaat, oestersaus en honing 
(vis, lactose, gluten, eieren, sulfiet) 

 

VEGA WELLINGTON, TORTILLA & RAS EL HANOUT  € 22,-   
Groente in korstdeeg met een aardappeltaartje en ras el hanout saus 
(lactose, gluten, sulfiet, eieren) 

 

TONGSCHAR, SOUSVIDE SCHORSENEER & MIRIN SAUS € 22,- 
Gegrilde tongscharfilet met schorseneren, rode paprika-gel, peulen en Japanse witte wijn beurre blanc 
(vis, lactose, gluten, sulfiet) 

 

IBERICO LENDE, SPITSKOOL & BARBECUE JUS    € 22,- 
Gebakken Iberico lende met gebraiseerde spitskool, kastanje karamel en  

een jus verrijkt met barbecuesaus 
(lactose, gluten, sulfiet, sesam) 

 

TOURNEDOS, PASTINAAK & GEROOKTE KNOFLOOK-JUS   € 26,- 
Gebakken tournedos, pastinaak-crème, groene bonen en gerookte knoflook-jus 
(lactose, gluten, sulfiet) 

 

HAZENBOUT, DOPERWTENPUREE & VIJGEN   € 26,- 
Gestoofde hazenbout met paddenstoelen, shropshire blue kaas, 

citroen, zwarte peper, gedroogde vijgen en cranberries 
(sulfiet, gluten, lactose) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


