METERSE LUNCH
tot 16.00 uur te bestellen
op vrijdag t/m zondag

Onze meterse lunchgerechtjes zijn kleine en heerlijke gerechtjes,
gepresenteerd op een houten meter inclusief frites en/of brood.
Je stelt met je tafelgenoten de lunchmeter samen door per persoon
minimaal twee onderstaande meterse lunchgerechtjes te kiezen.
Een combinatie in je gezelschap van normale lunchgerechten
en meterse lunch is niet mogelijk.
Wrap met gerookte kip
Antipasti: drie Italiaanse charcuterieën met garnituur
Kaaskroket met grof gesneden waldorfsalade
Krabsalade op ‘n toastje met sla, kappertjes en rode ui
Gehaktballetjes in huisgemaakte pindasaus met gebakken uitjes
Gerookte zalm met sla, kappertjes, rode ui en whiskeysaus
Pastei met champignonragout
Rundercarpaccio
met sla, Grana Padano, pijnboompitten, baconkruim en truffelmayonaise
Torpedo garnalen met komkommer en Oosterse dip
Scampi’s op een stokje in knoflook en kruiden met salade
Toscaanse tomatensoep
Gebonden vissoep
Gebakken geitenkaas omwikkeld met spek met sla, rode ui,
croutons, gerookte amandelen en appelstroopdressing
Mexicaans pannetje met bonen en groenten in een licht pittige saus
Rundvleeskroket met huzarensalade en mosterd
Kruislands stoofvlees met toast
Ossenhaaspuntjes op z’n Oosters
Kibbeling met kibbelingsaus
Krokante kipspies met salade en chilimayonaise

Meterse lunch twee gerechtjes per persoon incl. frites en/of brood 14.90
Meerprijs extra meters lunchgerechtje 5.90

LUNCHGERECHTE
tot 16.00 uur te bestellen

HUISGEMAOKTE SOEPE

Toscaanse tomatensoep 6.75
Gebonden vissoep 7.75

Breekbrood erbij?
Duo van bruin en wit met kruidenboter en twee dips 5.95

DIKKE BROODSNEEJE
Keuze uit wit of bruin boerenbrood

Gezond

met sla, boerenham, kaas, ei, cherrytomaat, komkommer en mayonaise 9.00

Rundercarpaccio

met sla, Grana Padano, pijnboompitten, baconkruim en truffelmayonaise 12.75

Krabsalade

met sla, kappertjes, rode ui, cherrytomaat en komkommer 9.75

Twee rundvleeskroketten
met garnituur en mosterd 8.75
Twee ambachtelijk gemaakte kaaskroketten
met garnituur, mosterd en mayonaise 9.75

MAALTIJDSALADUS

Geserveerd met breekbrood of frites en mayonaise

Rundercarpaccio

met sla, Grana Padano, pijnboompitten, baconkruim en truffelmayonaise 17.75

Krokante kipstukjes

met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui, cashewnoten en chilimayo 17.75

Gerookte zalm en kreeften-garnalen

met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui, kappertjes en whiskeysaus 19.50

Bietencarpaccio

met sla, geitenkaas, pijnboompitten, stoofpeertjes en appelstroopdressing 16.75

Geitenkaas omwikkeld met spek

met sla, cherrytomaat, komkommer, rode ui, walnoten, baconkruim
en honingmosterddressing 16.75

LUNCHGERECHTE
tot 16.00 uur te bestellen

BOERE TOSTIES XL
Ham en kaas

met garnituur en ketchup 6.95

Kaas

met garnituur en ketchup 6.75

FLINKE OMELETTE & UITSMIJTURS
Drie eieren belegd op wit of bruin boerenbrood

Ham en/of kaas
met garnituur 9.50
Boerenomelet

met garnituur, groentemix, ham en kaas 10.75

WAARME GERECHTE
Ierse biefstuk

met aardappeltjes, frites, groentemix en peper- of champignonsaus 21.75

Gevulde tortilla

met aardappelblokjes, kidneybonen, paprika, maïs, mango
en gedroogde chili chipotle 16.75

Oma’s kippendijensaté

met frites, salade, satésaus, gefrituurde uitjes en cassave 18.75

Ossenhaaspuntjes op z’n Oosters
met frites en salade 23.75
Schnitzel van varken

met aardappeltjes, frites, groentemix en peper- of champignonsaus 18.75

Zalmfilet

met aardappeltjes, frites, groentemix en witte wijnsaus 23.75

Scampi’s op een stokje

in knoflook en kruiden, gepeld met frites en salade 22.75

Kibbeling

met frites, salade en kibbelingsaus 18.75

Mexicaans pannetje

met bonen en groenten in een licht pittige saus met Grana Padano 16.75

