Lunchkaart

U kunt bij ons van 11.00 tot 16:30 uur van de lunch genieten

STOERE BOTERHAMMEN

SOEPEN

Van ‘vol blond’ of ‘robuust bruin’ brood. Ons stoere
rustieke brood wordt gemaakt van speciaal tarwebloem
door onze lokale bakker. Dit levert een schitterend brood
met een grove structuur, een knapperige korst en een
heerlijke onderscheidende smaak. Wij snijden zelf onze
boterhammen.
HUIS GEMAAKTE TONIJNSALADE
Fris broodje met ei, Cherry tomaten en zoetzure
komkommer

9

11

VITELLO TONNATO
Met huisgemaakte tonijn mayonaise

10

UITSMIJTER STREAKY BACON EN KAAS
Gerookte ontbijtspek en Gouda kaas.
Op ‘vol blond’ of ‘robuust bruin’ brood

9.5

9

CLUB SANDWICH VAN ROBUUST BRUIN BROOD 12
Met gebraden kipfilet, streaky bacon en eiersalade
tomaat en komkommer

6.5

CAFE GERECHTEN
15

100% rundvleesburger op een Italiaanse bol met
huisgemaakte burgersaus, streaky bacon cheddar,
sla, tomaat en augurk geserveerd met Oerfriet
‘GEITEN BURGER’
16
100% rundvleesburger op een Italiaanse bol met
oude geitenkaas, rode uien compote en balsamico
mayonaise geserveerd met Oerfriet

VISPANNETJE
17
Gebakken zalm, rode mul en gamba’s in een tomaat
martini saus geserveerd met Oerfriet

VOOR DE KLEINTJES
KINDERPANNENKOEK
Met een leuk cadeautje

6.5

9.5

VEGETARISCHE AANRADER OP ITALIAANSE BOL 8.5
Smakelijk broodje met Griekse feta, verse bonenpasta,
geroosterde paprika en limoen mayonaise

Heeft u een allergie? Meld het ons!

OOSTERSE POMPOEN SOEP
Met gamba’s en ovenvers brood

KIPSATÉ VAN ‘TANTE DOOR’
15.5
100% Brabantse, kip met een verhaal geserveerd
met satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en Oerfriet

AANRADERS

KRUIDIGE ITALIAANSE BOL ‘PITTIGE KIP’
Gebakken kipfilet met knapperige paprika,
rode uien en een pittige sweet chili saus

5.5

‘KONINGSBURGER’

GEROOKTE RIBEYE CARPACCIO
Heerlijk mals vlees met een tomatencrumble

2 KROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR OP
STOERE BLONDE BOTERHAMMEN
Niet te veel mosterd, daar ga je van liegen

SOEP VAN DE DAG
Met ovenvers brood

PRINSEN EN PRINSESSEN BOTERHAMMEN
5
2 boterhammen met Nutella, aardbeien jam en boter
KROKANTE KIPSTUKJES MET FRIETJES
EN APPELMOES
Met een leuk cadeautje

7.5

Dinerkaart

U kunt bij ons vanaf 17:00 uur van het diner genieten

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

GEROOKTE RIBEYE CARPACCIO
10.5
Met kappertjes, pijnboompitten, tomatencrumble
En een frisse mayonaise

‘KONINGSBURGER’
15
100% rundvleesburger op een Italiaanse bol met
huisgemaakte burgersaus, streaky bacon cheddar,
sla, tomaat en augurk geserveerd met oerfriet

VITELLO TONNATO
Dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise,
croutons en kappertjes
GAMBA’S MAXIMA
Pittige gamba’s, zoete mango en bosui
Met een ambachtelijk broodje

11

11.5

OOSTERSE POMPOEN SOEP
Frisse pompoen soep gevuld met gamba’s

6.5

SALADE FETA
Fris vegetarisch gerecht met pompoen crème,
feta en kikkererwten

8.5

DESSERTS
BOSVRUCHTEN CHEESECAKE
met rood fruit
GRANOLA
Knapperig mengsel van amandel, witte chocolade,
rozijnen en cornflakes. Geserveerd met aardbeien
sorbet ijs

7.5

7

CHOCOLADE TULP
8.5
Gevuld met chocolade mouse met stukjes witte
chocola, crumble en een frisse frambozen mousse
TRIFLE
Opgebouwd met cake, room en ingelegde perzik

7

DAME BLANCHE
3 bollen vanille roomijs overgoten met
chocoladesaus

6

Heeft u een allergie? Meld het ons!

‘GEITEN BURGER’
16
100% rundvleesburger op een Italiaanse bol met
oude geitenkaas, rode uien compote en balsamico
mayonaise geserveerd met oerfriet
KIPSATÉ VAN ‘TANTE DOOR’
100% Brabantse, kip met een verhaal
geserveerd met satésaus, kroepoek,
gebakken uitjes en Oerfrieten
VISPANNETJE
Gebakken zalm, rode mul en gamba’s in een
tomaat martini saus

15.5

17

IN DE PAN GEBAKKEN AMERIKAANSE
BLACK ANGUS
20.5
Vanwege zijn vette structuur het beste stuk
rundvlees in zijn soort. Met keuze uit pepersaus
of een zoete Stroganoffsaus
IN DE PAN GEBAKKEN ‘PALMESTEYN’
BAVETTE UIT DE BETUWE
Van het ras Blonde d ’Aquitaine is dit een
smaakvol stuk biologisch rundvlees. Geserveerd
met pepersaus of een zoete Stroganoffsaus
COURGETTI MEDITERRANE
Spaghetti van courgette en een saus van
knoflook, ui, tomaat en diverse groenten.
Met oude geitenkaas en toast van bruin brood

23

15.5

WILDZWIJN STOOFPOT
19
In herfstbok van de koperen kat (donderslag bier)
gestoofd wildzwijn met aardappelmousseline

