
 
Lunchkaart 

 

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) 

 

OSSENSTAARTSOEP, OSSENSTAARTVLEES& MADEIRA    €8,- 

Ossenstaartsoep met ossenstaartvlees en madeira 
(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, PROCUREUR & BRUIN OF WIT BROOD    €11,- 

3 gebakken eieren met procureur 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) 
 

SALADE, CAESAR & PARMEZAANSE KAAS      €15,- 

Caesar salade, crouton, Parmezaanse kaas (lactose, gluten, sulfiet, mosterd, ei)   
 

EENDENBORST, CITRUS & SPEK       €15,- 

Salade met langzaam gegaarde eendenborst met citrus Grand Marnier chutney 

en krokante spek 

 
2 GANGEN LUNCHMENU VAN DE CHEF               €29,50 

 



 
Lunchkaart 

TONIJN, CITROEN & DRAGON        €24,- 

Gegrilde tonijn steak met risotto van citroen, rode cherrytomaat 

en beurre blanc van dragon (lactose, sulfiet) 
 

TOURNEDOS, PREI & TRUFFELJUS       €26,- 

Gebakken tournedos van de ossenhaas met gestoofde prei, jonge verse peulvruchten,  

radijs, baby mais en truffeljus (lactose, sulfiet) 
 

GEITENKAAS, GROENTES EN LINZEN       €22,- 

Gebakken geitenkaas met gegrilde baby courgette, groene asperge, sweet peper 

en gepocheerde linzen geserveerd met een peterselie roomsaus  

(lactose, gluten, sulfiet) 

 

 
Desserts of bij de koffie 

 

ETON MESS, MERINQUE & AARDBEIEN    €7,50  €5,00 

Eton mess met witte chocolade meringue, rood fruit en aardbeiencoulis  

(lactose, gluten, eieren) 

 

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAART                €12,50 

Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart  
(lactose, gluten, noten) 

 

SINAASAPPEL, SPEKKOEK & MANGO     €7,50  €5,00 

Sinaasappel kwark bavarois met groene spekkoek en mango ijs 

(lactose, gluten, eieren) 

 


