Lunch Kaart
(Wordt geserveerd tot 16:00 uur)

Salades
Al onze salades worden geserveerd met brood en roomboter.
-

-

-

-

€

12,95

€

12,50

€

12,50

€

12,50

€

5,50

€
€

7,50
8,50

Uitsmijter met boerenham en jonge boerenlandkaas
Uitsmijter met spek en jonge boerenlandkaas
Uitsmijter met spek, boerenham en jonge boerenlandkaas

€
€
€

7,25
7,25
8,00

Tomatensoep

€

4,50

Salade Gerookte Zalm
Een frisse salade geserveerd met gerookte zalm, zongedroogde
tomaatjes, gekookt eitje en ravigottesaus
Chicken Salad
Kiplekkere salade met gebakken kippendij, spek, ananas
en kerriedressing
Salade Geitenkaas
Een lekkere salade met in spek gerolde geitenkaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en
honingmosterd dressing
Caesar Salad
Klassieke frisse salade met gebakken kippendij, komkommer,
tomaat, croutons, gekookt eitje, oude kaas en knoflook dressing

Broodplankje
-

Broodplankje
Diversen soorten brood, geserveerd met huisgemaakte
tapenade, aioli en kruidendip

Omeletten (van 3 eieren)
U kunt een keuze maken uit wit of bruin brood.
-

Omelet met jonge boerenlandkaas en boerenham
Boerenomelet met champignons, tomaat, paprika,
ui, spek, ham en jonge boerenlandkaas

Uitsmijters (van 3 eieren)
U kunt een keuze maken uit wit of bruin brood.
-

Soep
-

Lunch Kaart
(Wordt geserveerd tot 16:00 uur)

Broodjes
U kunt een keuze maken uit een Italiaanse bol, ciabatta of meergranenbol.
-

Oud Hollands gezond met sla, tomaat, komkommer,
rode ui, paprika, gekookt eitje, boerenham en boerenlandkaas
Huisgemaakte hamburger van 200 gram met tomaat, rode ui,
augurk, sla, cheddarkaas en een heerlijk sausje
Gerookte zalm met roomkaas, tomaat, komkommer, rode ui,
zongedroogde tomaatjes en kappertjes
Geitenkaas met walnoten, zongedroogde tomaatjes, rucola en
honing uit de oven
Gebakken stukjes kippendij met maïs, paprika, tomaat,
rode ui en Cajun kruiden
Pulled Pork met coleslaw, augurk en barbequesaus

€

6,95

€

8,75

€

8,25

€

7,25

€

7,75

€

8,25

€

9,75

€

9,75

€
€
€

4,50
4,95
6,75

€
€

6,75
6,95

Clubsandwiches
U kunt een keuze maken uit wit of bruin brood.
-

-

Clubsandwich gerookte zalm
met kappertjes, ui, gemengde sla, komkommer, tomaat,
gekookt eitje en ravigottesaus. Geserveerd met
chilisaus en tortilla chips
Clubsandwich kipfilet
met uitgebakken spek, ui, gemengde sla, komkommer,
tomaat, gekookt eitje en kerriedressing. Geserveerd met
chilisaus en tortilla chips

Overige Lunch
U kunt een keuze maken uit wit of bruin brood.
-

Boerentosti van grof gesneden brood met ham en kaas
Boerentosti van grof gesneden brood met ham, kaas en ananas
Boerentosti van grof gesneden brood met brie,
tomaat en verse basilicum
Boerentosti `De Schaapskooi´ met ham, kaas en een gebakken ei
Twee kroketten op brood met mosterd

