
 

Lunchkaart

BROODJES
Ambachtelijke broodjes (keuze uit wit of meergranen) 
Gezond    € 6,75
Ham, kaas en eiersalade

Ambachtelijke kroket   € 8,25
2 stuks, met brood en mosterdmayonaise 

Spiegelei    € 7,75
3 gebakken eieren met naar keuze: ham/kaas, ham en kaas 

Clubsandwich van zalm  € 8,95
Met roomkaas en rode ui

Broodjes uit de oven gegratineerd met 
mozzarella en cheddar
Kaas/ham-kaas  € 6,75
Tonijnsalade € 8,75
Geitenkaas-honing-walnoten  € 8,75

Pide broodjes
Carpaccio  € 9,50
Met pijnboompitten, rucola, truffelolie en Parmezaanse kaas 
 
Kip uit de oven    € 8,75
Met kerrie mayonaise en crispy uitjes   
 
Blauwe kaas     € 9,25
Met chutney van perzik en walnoten 

SALADES
Salade kip   € 15,25
Gebakken kipfilet, ei, spek, croutons, Parmezaanse kaas en 
paprika dressing

Gerookte zalm    € 15,75
Yoghurt-munt crème en wasabi

Geitenkaas     € 15,25
Met walnoten en honing uit de oven

Gamba’s     € 15,95
Knoflook, chili en bruschetta kruiden

Blauwe kaas   € 15,25
Met walnoten en perzik chutney

Salade avocado    € 15,75
Met quinoa, noten en geitenkaas crème 

Ossenhaaspuntjes    € 16,95
Met Oosterse groente en taugé 

Portie frites     € 2,75
Breid uw salade uit met een portie frites, inclusief mayonaise

LUNCHSPECIALS
Proeverijtje   € 10,75
Soepje van de chef, broodje gerookte zalm, broodje bitterbal
en aardappelsalade

Lamsköfte   € 9,75
Met yoghurt-munt saus, mini pita broodjes en salade

Carpaccio    € 9,75 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten en truffelolie, 
geserveerd met brood en kruidenboter

Gamba’s   € 9,75
Gamba’s uit de oven met bruschetta-kruiden, knoflook, chili 
en olijfolie

SOEPEN
Mais-kerriesoep     € 5,95
Met gerookte kip

Tomaat-basilicum    € 5,95
Met mozzarella 

Dashi    € 6,95
Bouillon van gefermenteerde sojabonen, met verse vis, kombu, 
boekweitnoedels, 

wakame, venkel, rode ui, paddenstoelen, bosui en furikake

Chef’s special   € 5,95
Soep van de chef

Alle salades en soepen worden geserveerd met brood en 
kruidenboter. 

Heeft u een bepaald dieet of een voedselallergie, laat het 
ons dan weten, zodat wij met grote zorg uw gerecht kunnen 

bereiden.

Broodjes en Lunchspecials
  12.00 uur tot 17.00 uur

Maaltijdsalades en Soepen
Zondag t/m donderdag 12.00-20.00 uur 

Vrijdag en zaterdag 12.00-21.00 uur


