
12 UURTJE: MOSTERDSOEP, KROKET & CLUBSANDWICH     €15,-
Mosterdsoep met rundvleeskroket en clubsandwich van trammezzini brood
(eieren, lactose, mosterd, gluten, sulfiet)

MOSTERDSOEP, SPEK & BIESLOOK        €8,-
Romige mosterdsoep met uitgebakken spek en fijngesneden bieslook
(mosterd, lactose, sulfiet)
 
SWEETPEPPERSOEP, ROOMKAAS & BASILICUM      €8,-
Zoete paprikasoep verrijkt met roomkaas en basilicum olie
(lactose, sulfiet)

CLUBSANDWICH, GEROOKTE KIP, BACON                 €14,50
Geroosterd trammezzini brood met dungesneden kip, uitgebakken bacon 
en kerrie mayonaise, wafel aardappelchips 
(gluten, eieren, lactose, sulfiet, mosterd)

TOAST, GEROOKTE ZALM & HOLLANDSE GARNALEN     €16,-
Toast van trammezzini brood met huis gerookte zalm, Hollandse garnaal 
en truffel mayonaise
(gluten, vis, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

UITSMIJTER, ROSBIEF & BRUIN OF WIT BROOD      €11,-
3 gebakken eieren met geroosterde rosbief met wit of bruin brood 
naar keuze (eieren, gluten, sulfiet, lactose, mosterd)

OMELET, GEROOKTE ZALM SNIPPERS & BRUIN OF WIT BROOD    €11,-
3 eieren omelet met gerookte zalm en bruin of wit brood naar keuze
(eieren, gluten, sulfiet, lactose, mosterd, vis)

Lunch Classics



 SALADE, GEITENKAAS, ABRIKOZEN & CASHEWNOTEN     €12,-
Gemengde salade met geitenkaas en abrikozen met cashewnoten en vijgen
(lactose, eieren, mosterd, sulfite, noten)

SALADE, GAMBA’S & KNOFLOOK         €15,-
Gemengde salade van gebakken gamba’s en knoflook
(lactose, eieren, mosterd, sulfiet, schaaldieren)

SNOEKBAARS, GELE COURGETTE & DOPERWT      €20,-
Gebakken snoekbaars met gele courgette en doperwten saus,
met friet (vis, lactose, gluten, sulfiet)

TOURNEDOS, MINI KING OYSTER & WILDE KNOFLOOK     €24,-
In boter gebakken biefstuk van de ossenhaas met mini konings oesterzwam, 
snijbonen en eigen jus met brood of friet (lactose, sulfiet)

LASAGNE, AUBERGINE & COURGETTE       €20,-
Lasagne van aubergine, courgette, tomaat, kidney bonen en mais met  
basilicumsaus (lactose, sulfiet, gluten)

Salades

2 GANGEN LUNCHMENU         €29,50

van de Chef



BRAMEN, CRUMBLE & AMANDEL       €7,50  €6,-
Bramen crumble met yoghurt mousse, amandel krokant en vanille ijs
(lactose, gluten, noten, eieren)

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAART       €12,50  
Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart 
(lactose, gluten, noten)
CHEESECAKE, VIJGEN & PASSIEVRUCHTSORBET     €7,50  €6,-
Cheesecake van roomkaas op een bodem van Bastogne koek en 
gelei van vijgen met passievruchtsorbet (lactose, gluten, noten, eieren)

Desserts of lekkers bij de koffie


