Lunchkaart


Mosterdsoep 5,50

Soep van de dag 5,50

Met uitgebakken spekjes of gerookte zalm

Vraag wat er op het menu staat

Koude lunchgerechten
Keuze uit witbrood of bruinbrood

Broodje Heer en Meester 7,50
Kaas, chorizo, tomaat en kruidendressing



Broodje Carpaccio 9,00
Truffelmayo of knoflookvinnagraîte

parmezaanse kaas, pijnboompitjes

Broodje Zalm 9,00 

en zongedroogde tomaat

Mierikswortelmayo, rode ui

en
 zongedroogde tomaat

B
 roodje Tonijnsalade 7,50
 aprika, rode ui en kappertjes
P

Broodje brie 8,00 V

Met mangochutney en walnoot



 Warme lunchgerechten
Keuze uit witbrood of bruinbrood

Broodje Geitenkaas 8,00 V 

Broodje Pulled Chicken 8,00

Met mayonaise van rode biet en walnoten

Met paprikajalapeño en mayonaise

Broodje Kipsaté 7,50

Broodje Vegan 8,00 V

Malse kip met huisgemaakte satésaus

 en tomaten-koriander salsa

Broodje Pastrami 8,50

 Broodje Kroketten 7,50

Met tapenade en oude kaas

Gerookte zalm 12,50

Humus, paprika, ui, champignons





 Twee kroketten op brood

Salades

mierikswortelmayonaise, komkommer
tomaat, rode ui en ei

Carpaccio 12,50
Truffelmayonaise of
knoflookvinaigrette

Geitenkaas 12,50 V

Kip 12,50

Met mayonaise van rode biet en
walnoten

Met bacon, oude kaas, rode ui, ei

lunchkaart


Tosti’s


Hollands 5,75

Brie 6,00

Heer & Meester 6,00

Ham en/of kaas

Honing, walnoten

Kaas, chorizo, rode ui

Eiergerechten

Keuze uit witbrood en bruinbrood
Uitsmijter 7,50

Uitsmijter Heer & Meester 8,50

Ham en/of kaas

Chorizo, kaas en rode ui



Plate Gerechten

Kipsaté 12,50

Hamburger 12,50

Malse kip met satésaus en kroepoek

Met bacon en/of kaas, op



Biefstuk 14,50



een Italiaanse bol

Geserveerd met kruidenboter

Zalm 14,50
 p de huid gebakken met aïoli
O

Alle plate gerechten worden geserveerd met friet en salade
Wij vragen u om zoveel mogelijk op uw plek te blijven zitten. Wij komen graag bij u.
*******
Wij verzoeken u om 1.5 meter afstand te houden van de andere gasten.
*******
Ook geven wij voorkeur voor betaling aan tafel. U kunt pinnen en contant betalen.
*******
Geniet!

