
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)

COURGETTESOEP, ENOKI & TRUFFELHONING       €8,-
Courgettesoep met enoki champignons en truffelhoning
(lactose, mosterd, 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, RUNDERSTAARTSTUK & BRUIN OF WIT BROOD    €11,-
3 gebakken eieren met runderstaartstuk 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)

ANANAS, GEITENKAAS & PISTACHE        €12,-
Gegrilde ananas, geitenkaas crème, pistachenoten en een vinaigrette van gember 
(lactose, mosterd, eieren, sulfiet)

Lunch Classics



SALADE, FOREL, WAKAME & NOEDELS       €15,-
Gerookte forel met wakame, noedels salade en soja vinaigrette
(lactose, mosterd, eieren, sulfiet, gluten)

TONIJN, SESAM & COURGETTE        €22,-
Gegrilde tonijn met courgette spaghetti en sesam, honing, ketjap en aceto saus
met huisgemaakte friet
(lactose, vis, sulfiet, gluten)

TOURNEDOS, EDAMAMEBONEN & SJALOT KARAMEL JUS    €26,-
Gebakken tournedos van de ossenhaas met lichte gestoofde edamame bonen, 
bundelzwammen en gekarameliseerde sjalotten jus met brood of friet 
(lactose, mosterd, eieren, sulfiet)

FRITTATA, COURGETTE & FETAKAAS        €20,-
Frittata met ei, aardappel, ui, feta, oregano en courgette 
geserveerd met een saus van zongedroogde tomaten
(lactose, sulfiet, eieren, gluten, sulfiet)

Salades

2 GANGEN LUNCHMENU         €29,50

van de Chef



PANNACOTTA, SPEKKOEK & YOGHURT AMARENENIJS    €7,50  €6,-
Pannacotta van passievruchten met spekkoek en yoghurt amarenenijs
(lactose, sulfiet, gluten, eieren)

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAART       €12,50  
Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart 
(lactose, gluten, noten)

BOMBE MANGO, CHOCOLADE & BANAAN     €7,50  €6,-
Bombe van mango bavarois met een buitenkant van chocolade, 
gekarameliseerde banaan en Oreo koekjes ijs
(lactose, sulfiet, gluten, eieren)

Desserts of lekkers bij de koffie


