Lunch
Tot 15:30 uur
KEUZE UIT BRUIN OF WIT BROOD

Wijzigingen aan gerechten is niet mogelijk.
Tonijnsalade

€ 12,75

Gemengde sla, gekookt eitje en komkommer

Surinaamse kipsate

€ 14,50

Gemengde sla, atjar, gebakken uitjes, kroepoek

Ambachtelijke Runderkroketten

€ 9,50

Bolletje huzarensalade, gemengde sla, tomaatjes en komkommer

Vegetarische knolselderij kroketten

€ 11,00

Gemengde sla, tomaatjes en komkommer

Carpaccio

€ 12,75

Gemengde sla, gemarineerde tomaatjes, olijven, grana padano,
Pijnboompitten, olijfolie, balsamico en truffelmayonaise

Gerookte zalm

€ 12,75

Roomkaas, gemengde sla, gemarineerde tomaatjes, grana padano,
en kappertjes

Duo Vis Zalm-Tonijn
Gemengde sla, gekookt eitje, gemarineerde tomaatjes,
Komkommer, kappertjes en cocktailsaus

€ 14,50

Twaalfuurtje

€ 14,50

Soep v/d Dag, kroket, gebakken ei, kaas,
ham, gemengde sla en huzarensalade

Uitsmijter

€ 9,50

3 eieren – Ham en kaas, gemengde salade en huzarensalade
Met spek extra € 1,50

SOEPEN

Onze soepen worden geserveerd met brood en boter

Dagsoep(en)

Dagprijs

Maaltijd SALADES

€ 16,00

Tonijn

Gemende sla, gemarineerde tomaatjes, olijven, komkommer, uitjes en een
gekookt uitje.

Carpaccio
Gemengde rucola sla, pijnboompitten, grana padano, kappertjes,
gemarineerde tomaatjes, olijven, olijfolie, balsamico crème en
truffelmayonaise.

Zalm
Gemengde Sla, kappertjes, tomatensalsa en een gekookt eitje

Grieks
Feta, tomaatjes, komkommer, rode ui , olijven en een groen pepertje

Van 15 tot 18 uur
Wisselende Daghap

Dagprijs

Maaltijd Salades

€16,00

( Zie Lunchkaart )

Extra Optie bij een maaltijdsalade
Friet met Mayo

€ 4,00

DESSERT
IJscoupe Advocaat met slagroom

€ 7,50

Dame Blanche (chocola of karamel)

€ 7,50

Appeltaart met vanille IJs en slagroom

€ 7,50

Koffie ’t Proeverijtje

€ 8,00

(Advocaat met slagroom en een bonbonneke )

SPECIALE KOFFIE’S
Irisch

( jameson whiskey)

€ 7,50

Italian

( Amaretto)

€ 6,95

French

( Grand marnier)

€ 7,50

Spanisch ( Tia Maria of likeur 43)

€ 6,95

Vanaf 14 uur
Bij de Borrel
Proeverij van kroketjes 6 st. op en bedje sla

€ 14,50

Ambachtelijke Bitterballen

(8 stuks)

€ 7,00

(12 stuks)

€ 10,50

Vegetarische Knolselderij bitterballen

Assorti Luxe Snacks

Plankje Kaas-Worst en Olijven

( 8 stuks)

€ 8,00

( 12 stuks)

€ 11,50

( 12 stuks)

€ 11,75

€ 12,50

