LUNCH CLASSICS

WARM

12 UURTJE: MOSTERDSOEP, KROKET & CLUBSANDWICH
Mosterdsoep met rundvleeskroket en clubsandwich van trammezzini brood
(eieren, lactose, mosterd, gluten, sulfiet)

€15,-

ROODBAARS, COURGETTE SPAGHETTI &LIMOEN SAUS
Op de huid gebakken roodbaars met courgette spaghetti, bataat crème,
en een limoen saus
(lactose, vis, sulfiet)

€22,-

MOSTERDSOEP, SPEK & BIESLOOK
Romige mosterdsoep met uitgebakken spek en fijngesneden bieslook
(mosterd, lactose, sulfiet)

€8,€26,

€15,-

TOURNEDOS, KNOFLOOK & PADDENSTOELENJUS
Gebakken tournedos van de ossenhaas met knoflook, koolrabi,
paprika en een paddenstoelenjus
(lactose, mosterd, sulfiet)

CLUBSANDWICH, GEROOKTE KIP, BACON
Geroosterd trammezzini brood met dungesneden kip, uitgebakken bacon en kerrie
mayonaise, wafel aardappelchips
(gluten, eieren, lactose, sulfiet, mosterd)

€22, -

TOAST, GEROOKTE ZALM & HOLLANDSE GARNALEN
Toast van trammezzini brood met huisgerookte zalm, Hollandse garnaal en
truffel mayonaise
(gluten, vis, lactose, sulfiet, mosterd, eieren)

€16,-

QUICHE, FILODEEG & HELDERE TRUFFELSAUS
Quiche van filodeeg met aardpeer, walnoten, zilveruitjes
en lente ui met een heldere truffelsaus
(lactose, mosterd, eieren, sulfiet, gluten, noten)

€22,-

UITSMIJTER, LAMSHAM & BRUIN OF WIT BROOD
3 gebakken eieren met lamsham met wit of bruin brood naar keuze
(eieren, gluten, sulfiet, lactose, mosterd)

€12,-

PARELHOEN SUPRÊME, MINI WITLOF & GEVOGELTEJUS
Gebraden parelhoen suprême met mini witlof, mais, bimi en een gevogeltejus
(lactose, sulfiet)

€22,-

OMELET, GEROOKTE ZALM SNIPPERS & BRUIN OF WIT BROOD
3 eieren omelet met gerookte zalm en bruin of wit brood naar keuze
(eieren, gluten, sulfiet, lactose, mosterd, vis)

€12,-

ZALMSTEAK, GROENE ASPERGES & VADOUVANSAUS
Gebakken zalm steak, groene asperges, zoetzuur van redmeat radijs
en een vadouvan saus
(lactose, vis, sulfiet)

NIÇOISE, HARICOT VERTS & TONIJN
Salade niçoise met gegrilde tonijn haricot verts, tomaat, olijven,
kappertjes en eieren (lactose, mosterd, eieren, sulfiet)(kan ook vegetarisch)

€15,-

BROODJE KALFSMUIS, ZONTOMAAT & PIJNBOOMPITTEN
Mais broodje met geroosterde kalfsmuis, zontomaat
en pijnboompitten (lactose, mosterd, eieren, sulfiet, vis)

€15,-

PANNACOTTA, BLAUWE BES & COOKIE ROOMIJS
Pannacotta van blauwe bessen, mango curd en cookie roomijs
(lactose, sulfiet, gluten, eieren)

2 GANGEN LUNCHMENU VAN DE CHEF
Een voor en hoofdgerecht geselecteerd door de chef

€29,50

KAASPLANK, JAM & VIJGENTAAR
Kaas, noten-rozijnen-vijgenbrood, jam en vijgentaart
(lactose, gluten, noten)

SIDES
BROOD
€ 6,00
Een variatie van molensteenbrood van bakkerij van Kempen met gezouten boter en olie

DESSERTS OF BIJ DE KOFFIE
€7,50

€5,00

€12,50

CRÈME BRÛLÉE, SPEKKOEK & CHOCOLONELY ROOMIJS €7,50
Crème brûlée van sinaasappel geserveerd met spekkoek
en Tony Chocolonely roomijs
(lactose, eieren, sulfiet, gluten)

€5,00

FRIANDISES
Voor bij de koffie, per persoon

€2,50

