
30,- 

KROKETTEN|BURGER 

Één of twee runderkroketten
met brood |fijne mosterd    
 
Één of twee groentekroketten 
met brood | fijne mosterd      

Runderburger 
bacon | kaas | augurk | tomaat | bbq saus | friet  

6,50
9,50

 
6,50
9,50

 
14,00

SALADES 

Ceasar gerookte kip 
tomaat | komkommer |parmezaan | bacon | 
gekookt ei | ceasar dressing  

Geitenkaas 
komkommer | vijgen compote | appel | honing 

Gerookte zalm  
komkommer | salot | venkel | citroen-mayonaise 

Mozzarella en groene asperge
pesto | cherry tomaat | sjalot | balsamico 

Wordt geserveerd met brood en boter 

13,50
 
 
 

13,50
 
 

14,50
 
 

14,50

Ei gerechten 
Met keuze uit wit of bruin brood 
Uitsmijter  (vegetarisch ook mogelijk) 
kaas | ham 
zalm |bieslook 

Omelet
groenten | kaas | ham   

8,75
10,50

 
 

9,25

PANINI'S
ham | kaas | ketchup
mozzarella | tomaat | pesto
geitenkaas | walnoten | honing 

5,00
6,50
6,50

SOEPEN
Wordt geserveerd met brood en boter

Tomaten soep 
pesto  

Courgette soep
bosui

6,50
 
 

6,50

Lunchkaart
12:00 - 15:30

Vraag ons naar de gerechten of laat u verrassen. 
Tot 14:00 uur te bestellen. 
Geserveerd met friet en salade.

Keuze uit:
- voorgerecht: vis of vegetarisch 
- hoofdgerecht: vlees of vegetarisch 
- nagerecht: zoet of kaas (+2,50)  

3 GANGEN LUNCH 

Drieluik met keuze uit:                                  
- kopje tomaat- of courgettesoep   
- runder- of groentekroket op brood met mosterd
- één van de koude belegde broodjes 
- keuze uit wit of bruin brood  

12 UURTJE MIDI

BELEGDE BROODJES 

kaas 
bieslook | honing-mosterd mayonaise 

Carpaccio 
rucola | parmezaan | pijnboompitten | truffel mayonaise 

Gerookte zalm 
venkel | komkommer | citroen-mayonaise 

Tonijn salade 
augurk | sjalot | mais |komkommer | gekookt ei  
 
Gerookte kip (warm) 
bacon | tomaat | pesto | kaas | rucola

Trio broodjes 
3 kleine broodjes | zalm | carpaccio | geitenkaas 

6,00
 
 

9,50
 
 

9,50
 
 

8,75
 
 

9,00
 
 

10,00

Met keuze uit wit of bruin brood 

12,50 

Glutenvrij brood is aanwezig,
meerprijs +1,50 



2 broodjes 
kopje soep 

quiche 
5 verschillende zoetigheden 

2 scones met jam en
mascarpone. 

Inhoud 
 

Onze high tea bestaat uit de
volgende onderdelen: 

 
De high tea word geserveerd in
twee gangen. U krijgt vooraf een

glas verse jus en er mag
onbeperkt thee gedronken

worden. 
 

De high tea is uit te breiden met
cava voor 5,50 per glas

 

High tea
prijs p.p. 19,50

Het is niet mogelijk de high tea gluten- of
lactose vrij te bestellen 


