ETEN

DRINKEN

LUNCH
KAART

GENIETEN

12 UURTJE VLEES
Tomaten-of groentesoepje
boerenboterham kroket
& boerenboterham gezond

10

12 UURTJE VIS
Vissoepje
broodje met garnalenkroket
& met gerookte zalm en roomkaas

12

12 UURTJE VEGA
Uiensoepje
quinoa hamburger
& uitsmijter

10

=vegetarisch of ook als vegetarische variant te verkrijgen.
Mocht u (dieet)wensen hebben die niet op de kaart vermeld zijn, schroom niet om er
ons naar te vragen. We zijn u graag behulpzaam!

LUNCH
De lunch wordt geserveerd tot 17.00 uur.
RUSTIEKE BROODJES

Ham of Kaas 3.5
Zalm 7.8

gesnipperd uitje & groene dressing

Hete kip 7.25

taugé, cashewnoten & salsamayonaise
Kroket (van dobben) 4.5

Huisgemaakte Hamburger 9.8

kaas, komkommer, tomaat, frites, curry

Gezond 5.75

ham, kaas, rucola, tomaat & ei, komkommer

Warm vlees 7.5

fricandeau, ui, paprika & champignons en knoflooksaus

Carpaccio 8.25

rucola, pijnboompitten, truffelsaus en Grana Padano

Bospaddestoelen 7.5

met truffelsaus en bosuitjes

PANNENKOEKEN

Naturel 5
Spek & Stroop 6.5
Appel & suiker 6.5
Kaas 6
Aardbeien (seizoen) 7.5

LUNCHTIP

7.5

2 zachte broodjes
met Van Dobben kroketten
Garnalenkroketten
glaasje kreeftensoep & brood

11.5

CLUBSANDWICHES
Kip
ijsbergsla, tomaat, bacon, ei, groene mayonaise, frites
Rosbief
ijsbergsla, tomaat, brie, ei, groene mayonaise, frites
Zalm
ijsbergsla, tomaat, komkommer, groene mayonaise, frites

Hollandse garnalensalade

9.5
9
9.5

TOSTI’S

Ham en kaas 4.5
Hawaï 4.75
ham, kaas en ananas

Landbouw 5,5

brie, gebakken spek en honingmosterdsaus

Pizza tosti 5.25

kaas, salami, ham, tomaat & pizzakruiden

MAALTIJDSALADES

(OOK VOOR BIJ H ET DINER OF IN KLEINE PORTI E TE KRIJGEN)

Caesar 11.25 klein 8.45

romeinse sla, kip, parmezaan, tomaat & dressing

Hollandse garnalensalade 15 klein 11.25
advocado, ei & groene dressing

Vis 16 klein 12

gerookte paling, zalm, scampi’s, Hollandse garnalen & groene dressing

Gemarineerde biefstuk reepjes 12.5 klein 9.4
met paprika en ui

Geitenkaas 11 klein 8.25
honing, appel & walnoten

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Ham of kaas 7
Ham en kaas 7.5
Carpaccio 10.25

UITSMIJTERS

rucola, truffelsaus, pijnboompitjes, Grana Padano & zongedroogde tomaat

Speciaal 8.5

ham, kaas, rosbief en 3 eieren

Ham of kaas 7.25
Ham en kaas 7.75
Boerenomelet 8.5

OMELETTEN

ham, spek, kaas, prei & tomaat

Gerookte zalm 9.5
roomkaas, bieslook

Alle uitsmijters en omeletten worden geserveerd met wit en bruin brood

KLEINE GERECHTEN
1 sliptong (180g)
Zalmfilet (100g)
met groentesaus

				

Biefstuk reepjes (90g)
Mini hamburger (rundvlees)
komkommer, tomaat & frites

10
12
10
6.5

Gerechten worden geserveerd met warme groenten,
salade, aardappelpuree of frites

LUNCH OF VOORGERECHT
Toast de landbouw
carpaccio ossenhaas, gerookte ribeye
en vitello tonnato

12.5

BORREL & FINGERFOOD
Tapasplank 12.5

olijven, kaas, augurk, bitterballen, bruschetta met zalm & gamba

Boerenbrood 4.5

kruidenboter, aioli en tomaten tapenade

Van dobben bitterballen 5.5
Portie old Amsterdam kaas 4.6
Snackmix 5.5

2x bitterballen, 2x nasihapje, 2x bamihapje, 2x kipnuggets

Trio van Huismix 7.5

4x kaasstengels, 4x huisgemaakt gehaktballetjes, 8x cocktailworstjes

Duo van notenmix & zoute stengels 4

