LUNCH
De lunch wordt geserveerd tot 17.00 uur.

12 UURTJE VLEES
Tomaten- of groentesoepje
Boerenboterham kroket (Van Dobben)
Boerenboterham Gezond (met kipfilet)

9.5

12 UURTJE VIS
Vissoepje

11.5

Boerenboterham garnalenkroket en
Boerenboterham met gerookte zalm met roomkaas

RUSTIEKE BROODJES

Ham of kaas
Chicken bacon (Kip, bacon, ijsbergsla en groene mayonaise)
Club rosbief (rosbief, ijsbergsla, brie, tomaat en komkommer)
Zalm (groene dressing, rucola en een uitje)
Hollandse garnalensalade
Kroket (Van Dobben)
Huisgemaakte hamburger (rundvlees)

3
6
6
7.5
7
4
9.5

(met kaas, tomaat, komkommer, friet en garnituur)
Gezond (ham, kaas, ei, tomaat en komkommer)
5.5
Warm vlees (met ui, paprika en champignons)
7
Carpaccio (Met pijnboompitjes, rucola, parmezaan en truffelmayonaise) 8

PANNENKOEKEN

Naturel

(keuze uit stroop, bruine suiker of witte suiker)
Spek en stroop
Appel met suiker
Kaas
Aardbeien (seizoen)

4.5
6
6
5.5
7

BROODJE VAN DE WEEK

Iedere week
verrassend anders!
GARNALEN KROKETTEN

11

Met een glaasje kreeftensoep en stokbrood

LUNCHTIP
2 zachte broodjes

7.5

Met Van Dobben kroketten
en rauwkostsalade

CLUBSANDWICHES

8

Met ijsbergsla, tomaat, bacon, ei, kipfilet,
groene mayonaise en frites

8.5

Met gerookte zalm, sla, tomaat,
groene mayonaise en frites

Ham en kaas
Hawaï (ham, kaas en ananas)
Landbouw

TOSTI’S

4.2
4.5
5

(brie, gebakken spek en honingmosterdsaus)

Hartig

5.4

(met ui, augurk, ham, kaas, tonijn en currymayonaise)

Caesar

MAALTIJDSALADE (ook bij diner)

11

(romeinse sla, kip, parmezaan, tomaat en dressing)

Vis

15.5

(zalm, garnalen, paling, gamba en groene dressing)

Hollandse garnalen

15

(met groene dressing en avocado)
Geitenkaas (vegetarisch)
(met honing, appel en walnoten)

10.5

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met stokbrood en boter.

BORRELEN
Tapas plankje (2 personen)
Bitterballen, kaas, augurkjes, olijven,
toast met zalm en toast met gamba’s

12.5

UITSMIJTER

Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter speciaal
(ham, kaas en rosbief)

Omelet ham of kaas
Omelet ham en kaas
Boerenomelet

OMELET

Alle uitsmijters en omeletten worden geserveerd
met wit en bruin brood en huzarenslaatje.

6.5
7
8
7.2
7.5
8.5

