
Bij de koffie 
Appeltaart  €   2,95

Luxe vlaai  €   3,25

Slagroom €   0,50

Worstenbroodje €   2,75

Bij de borrel,  Bruchetta’s & Tapas 
Nootjes  €   2,50

Schaaltje olijven  €   3,75

Bittergarnituur, Elite mix; 10 stuks  €   8,50

Gepaneerde grote garnalen; 10 stuks €   8,50

Bourgondische bitterballen; 10 stuks  €   8,50

Vega bitterballen; 6 stuks  €   6,50

Broodplankje; brood, truffel mayo, 

tomatentapenade, groene pesto  €   8,50 

Bruchetta; serranoham, groene pesto, manchego  €    9,25

Bruchetta; spinazie, olijven, parmezaan, pijnboompitjes  €    9,95

Tapas plank voor 2; seranoham, zongedroogde tomaat,  €  17,50

2 inktvis ringen, fuet, focaccia, truffelmayo, 

tomatentapenade, ciabatta, olijven, manchego kaas

Meerprijs per persoon extra €    6,00

Lunchgerechten serveren wij tussen 12:00 en 16:00 uur

Soepen
Soep van het seizoen; met passend garnituur  €    5,50

Tomatensoep; vegan, spekjes of met balletjes   €    5,95

Vissoep; rijkelijk gevuld, bosui, koriander  €    8,75

Onze soepen worden met brood & boter geserveerd

Kijk ook op onze Salade’s & wrap kaart, 
eet wat u lekker vind en stel zelf uw gerecht samen

De keuken is dagelijks open;
11:00 tot 16:00 uur voor lunch.
Diner serveren wij vanaf 17:00 uur van woensdag t/m 
zondag en wij nemen u bestelling aan op;
Woensdag – donderdag en vrijdag tot 19:30
Zaterdag tot 20:00 uur
Zondag tot 19:00 uur                                                                                                                            

Broodjes & zo
Carpaccio van rund; pesto, parmezaanse kaas, rucola,  €   12,50

zongedroogde tomaatjes, fijne notenmix en foccacia  

Garnalen; 7 stuks, gebakken in knoflookolie,  €   9,25

koriander, lente ui en stokbrood  

Rustiek – gerookte zalm; kruidencrème, paprika,  €   9,95

eiersalade, bieslook   

Rustiek – brie; rucola, honing, walnoot,    €     9,30

gedroogde cranberry 

Rustiek – kipsalade; cajun mayo, appel, bosui, bieslook  €   9,30

Rustiek – gezond; kaas, ham, ei, tomaat,  €   9,30

komkommer, pijnboompitjes

Rustiek – carpaccio; truffel mayo, Parmezaan,  €   10,50

pijnboompitjes, rucola  

12 Uurtje; kopje soep, uitsmijtertje, broodjes kroket  €   13,50

Baguette – gehaktbal; met satésaus  €   9,00

Kroketten; 2 stuks, 2 sneetjes wit of bruin brood  €   8,25

Uitsmijter; 3 eieren, ham en/of (meegebakken) kaas  €   9,75

Kip saté; 3 stokjes, frites, satésaus, atjar, kroepoek  €   11,95

Wrap; Mexicaans gehakt, gesmolten kaas,  €   13,50

kleine salade, frites (ook vegan verkrijgbaar)   

Burger; Italiaanse bol, black angus, tomaat, augurk,  €   17,50

cheddar, bacon, ijsbergsla, frites   

Pulled pork; Italiaanse bol, coleslaw, ijsbergsla,  €   15,50

bbq saus, frites   

Spare ribs; knoflooksaus, frisse salade, frites  €   17,50

Vegetarische quiche; kruidenolie, frisse salade, frites €   17,50

Eet u graag  koolhydraatarm, geen probleem. 
Meld dit aan de bediening en wij bieden u de  koolhydraatarm optie.

Zo lekker
Dame Blanche  €    7,50

Coupe ijs €    7,00

Pannenkoeken 
Naturel  €    7,70

Spek  €    9,75

Appel  €    9,75

Kaas  €    9,75 

Lunchkaart

Onze gerechten kunnen allergenen bevatten, zijn er 
uitzonderingen of allergenen waar wij rekening mee dienen 
te houden, meld het aan de bediening, dan bespreken wij de 
dagverse mogelijkheden met u.


