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Lunch

De lunch wordt geserveerd tot 17.00 uur

Rustieke broodjes
Ham of kaas

3.9

Tonijnsalade

8.4

Pulled chicken

7.8

Kroket

4.7

Huisgemaakte hamburger

11

Gezond

6.5

Warm vlees

8.1

Carpaccio

9.2

met picalilly mayonaise
van Dobben
kaas, augurk, tomaat, friet
& garnituur

ham, kaas, rucola, tomaat, komkommer
& ei
fricandeau, ui, paprika & champignons
rucola, pijnboompitten, truffelsaus
& Grana Padano

12-uurtje
Vlees

10.7

Vis

12.9

Vega

10.5

tomaten- of groentesoepje,
boerenboterham met kroket
& boerenboterham gezond
vissoepje, boerenboterham met
garnalenkroket, gerookte zalm
& roomkaas
uiensoepje, groenteburger & uitsmijter

Pannenkoeken
Naturel

5.5

Spek & stroop

7

Appel & suiker

7

Kaas

6.6

Aarbeien (seizoen)

7.9

Kinderpannenkoek

4.5

smarties & gekleurde poedersuiker

Lunchtips
Kroketten
2 Garnalenkroketten

11.7

2 van Dobben kroketten

7.5

Landbouw Duo

11

glaasje kreeftensoep
& breekbrood

met 2 zachte broodjes

1 kaaskroket, 1 garnalenkroket
& breekbrood

Club Sandwiches
Kip

10.5

Zalm

11

ijsbergsla, tomaat, bacon, ei, kipfilet,
groene mayonaise & frites
ijsbergsla, tomaat, komkommer,
gerookte zalm, groene mayonaise & frites

Tosti’s
Ham & kaas

4.7

Hawaï

5

Landbouw

6

ham, kaas & ananas
brie, gebakken spek
& honingmosterdsaus

Maaltijdsalades
Caesar

11.8

Vis

16.8

Geitenkaas

11.5

romeinse sla, kip, parmezaan,
tomaat & dressing
gerookte paling, zalm, gamba,
Hollandse garnalen
& groene dressing
honing, appel & walnoten

Alle maaltijdsalades worden geserveerd met
breekbrood.

Uitsmijters
Ham of kaas

7.5

Ham & kaas

8.1

De Landbouw

9.1

ham, kaas, kipfilet
& 3 eieren

Omelet
Ham of kaas

7.35

Ham & kaas

7.9

Boerenomelet

8.9

ham, spek, kaas, prei & tomaat

Alle uitsmijters & omeletten worden geserveerd
met wit & bruin brood.

Toast
Mogelijk als lunch- of voorgerecht!

Toast ‘De Landbouw’

carpaccio ossenhaas, gerookte ribeye
& vitello tonnato

13.5

Kleine gerechten
1 sliptong

10.5

Zalmfilet

12

Biefstuk

11

Mini hamburger

8.2

180 gram

100 gram, met groentesaus
100 gram
rundvlees hamburger met kaas,
augurk, tomaat & frites

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

Kindermenu
T/m 12 jaar

Groente- of tomatensoep
Frietjes met snack

keuze uit: kroket, frikandel of kipnuggets
of

Kinderpannenkoek
Kinderijs

8.4

Diner
Soep
Groentesoep

5.5

Tomatensoep

5.5

Huisgemaakte uiensoep

5.8

Vissoep

9.1

Kreeftensoep

9.1

met half om half gehaktballetjes
met half om half gehaktballetjes
met kaascrouton

Soepen worden geserveerd met stukjes
breekbrood.

Koude voorgerechten
Carpaccio van ossenhaas

11

Garnalencocktail

13.7

Gamba salade

11.5

Gerookte ribeye salade

10.5

rucola, pijnboompitjes, Grana Padano
& truffelsaus

met knoflooksaus
met groene asperges

Warme voorgerechten
Gebakken mosselen met toast

7.9

Gebakken champignons met toast

7.9

Landbouw duo

11

kaaskroket & garnalenkroket met frisse
salade & salsasaus

Vleesgerechten
Huisgemaakte hamburger

11

Schnitzel ‘De Landbouw’ / Naturel

13.5

Biefstuk

16.5

Tournedos

28.5

Mixed grill

19.8

Stoofpotje van rundvlees

14

rundvlees burger met kaas, augurk,
tomaat, frites & garnituur
kaas, ananas & tomaat uit de oven
200 gram
200 gram, met eigen jus
kip, biefstuk, varkenshaas, hamburger
& schnitzel
gegaard in Affligem dubbel

Visgerechten
Gebakken mosselen

19

Sliptong 2 st.

19.7

Gegrilde zalmfilet

19.5

Vis v/d week

dagprijs

Gebakken zeetong

dagprijs

op Zeeuwse wijze bereid
+/- 180 gram p/s, met groene mayonaise
+/- 200 gram, met een groentesaus
zie onze spiegels

Specialiteiten v/d chef
Supersaté

13.5

Varkenshaas v/d chef

18.9

Gebakken gamba’s

19.7

+/- 200 gram, varkenshaas of kipfilet
met gemenge salade & frites of gebakken
aardappeltjes
225 gram, met brie & spek
+/- 185 gram, in kreeftensaus

Sauzen
Champignonsaus, pepersaus,
stroganoffsaus of gebakken
champignons

2

Zaanse mayonaise

1

Hoofdgerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappeltjes, frisse salade
& warme groenten van het seizoen.

Vegetarische gerechten
Boerenomelet vega

8.9

Gebakken champignons met toast

7.9

Huisgemaakte uiensoep

5.8

Groenteburger

10.4

Pasta met gemengde
bospaddenstoelen

12.1

kaas, prei, tomaat, & champignons

met kaascrouton

sla, komkommer, tomaat, curry & ui

Grana Padano & truffelsaus

Keuze menu’s
Menu 1
Groente- of tomatensoep

18.5

Biefstuk

met seizoensgroenten, frites
& gebakken aardappelen

Kop koffie of ijsdessert

Menu 2
Groente- of tomatensoep

18.5

Schnitzel

met seizoensgroenten, frites
& gebakken aardappelen

Kop koffie of ijsdessert

Borrel & Fingerfood
Te bestellen tot 16:30 uur

Hapjesplank

13

Van Dobben bitterballen

6

Snackmix

6

kaasblokjes, stokbroodje met gamba’s
& zalm, salami worst, augurkjes & sausjes

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

Dessert & Sweets
Dame blanche

6.8

Cappuccino rood fruit

8.4

Choco dessert

8.4

Cheesecake

8.1

Vanille crème brûlée

8.4

Huisgemaakte soesjes

7.6

Coupe ‘De Landbouw’

7.2

Kinder ijs

3.9

met warme chocoladesaus & advocaat
framboos, aardbei, bramen, blauwe
besjes & citroen-ijs
lava cakeje, chocomousse
& chocolade-ijs
met limoenijs & slagroom
met bolletje vanille-ijs

gevuld met vanille-ijs & karamel
vanille-ijs, karamel & advocaat
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Reserveren
U kunt bij ons telefonisch of per mail reserveren.
info@restaurantdelandbouw.nl
0113 - 22 79 52
www.restaurantdelandbouw.nl

