Lunchkaart
van 11.30 tot 16.00 uur

Soepen
Soep wordt geserveerd met brood en boter

Huisgemaakte
soep van het moment 6,50
Vraag welke soep er geserveerd wordt

Huisgemaakte tomatensoep V 6,50
Met een vleugje room

Koud belegde broodjes
Keuze uit wit of bruin brood

Huisgemaakte hummus V 7,95
Met paprika , komkommer, rucola,
avocado en aceto balsamicodressing

Gezond 8,50
Met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei,
sla en kruidendressing

Tonijnsalade 8,95
Met paprika, rode ui en kappertjes

Gerookte Zalm 11,95

Tosti´s
Tramezzini brood

Ham en/of kaas 5,95
Keuze uit curry of ketchup

Geitenkaas V 6,50
Met honing en walnoten

Heer & Meester 7,50
Met pastrami en kaas
Keuze uit curry of ketchup

Met kerrie-creme, bosui, zongedroogde
tomaat, komkommer en rode ui

Rundercarpaccio 12,95
Met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas ,
rode ui en pesto

Warm/koud
12 uurtje 12,50
Broodje kroket, broodje gebakken ei en
een tomatensoepje

Shared lunch 13,95 p.p.

Uitsmijters
Keuze uit wit of bruin brood

Ham en/of kaas 8,75
3 eieren

Heer & Meester 9,95
Met pastrami en kaas
3 eieren

vanaf 2 person en

Mix van gerechten om samen te delen
met brood, soepje, rundercarpaccio ,
tonijnsalade,
hummus , ham en geitenkaas

Warm belegde broodjes
Keuze uit wit en bruin brood

Frietje om te delen erbij?
4,00

Heer & Meester 10,50
Lauw/warm met pastrami, oude kaas, sla en
kruidensaus

2 kroketten 8,50
Van Oma Bobs met mayonaise en mosterd

Pulled Chicken 9,50
Met cheddar en paprika-jalapeñomayonaise

Kipsaté 9,50
Met huisgemaakte satésaus

Geitenkaas V 8,95
Lauw/warm met honing en walnoten

Vegakroket V 9,00
Vegetarische kroket met mayonaise en mosterd

Salades
Geserveerd met brood en boter

Rundercarpaccio 13,50
Met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, rode ui en pesto

Zalm 13,50
Met kerrie-crème komkommer, tomaat, rode ui
en kerrie-crème

Tonijn 12,95
Met komkommer, tomaat, rode ui en
kappertjes

Geitenkaas 12,95
Met zongedroogde tomaat, honing en walnoten

Wij hebben een allergenenkaart,
deze kunt u ten allen tijden inzien

Wij hebben ook glutenvrij brood, vraag naar
de mogelijkheden

‘’Een goed begin… ‘’

Aardappelchips V 5,75
Vers gebakken aardappelchips geserveerd met aïoli en
paprika-jalapeño mayonaise

Nacho’s V 6,25

Warm uit de oven met kaas, ui, crème fraîche, chilisaus en
paprika-jalapeño mayonaise

Broodplankje V 6,95

Vers afgebakken brood geserveerd met kruidenboter, paprika-jalapeño mayonaise en pesto

**********

Huisgemaakte tomatensoep 6,50
Met room

Huisgemaakte “soep van het moment” 6,50

Vraag uw gastheer/gastvrouw voor de soep van het moment

Alle soepen worden geserveerd met brood

Voorgerechten
Rundercarpaccio 12,50

Smaakvolle carpaccio, geserveerd met kaas, pijnboompitjes en pesto

Proeverij van kroketjes 9,95
Truffelkroketje, rendangkroketje, bospaddenstoelkroketje en een
Kaas-rucolakroketje

Gevulde Avocado 9,95

Met kip, rucola, gepofte tomaat, pijnboompitten en een dressing van aceto balsamico

Champignons in bierbeslag V 8,95

Geserveerd met paprika-jalapeño mayonaise en aïoli

Pannetje gamba’s 11,50

Gamba’s in huisgemaakte knoflookolie met brood
De gamba’s zijn al voor u gepeld

Gerookte zalmbonbon 11,50
Geserveerd met een crème van kerrie, komkommer, zongedroogde tomaat en rode ui

Caprese met Parmaham 9,95

Met buffelmozzerarella, tomaat, rucola en pesto

Wij beschikken over een allergenenkaart, deze kunt u altijd inzien

Hoofdgerechten vlees

uit de houtskoolgrill

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en groenten

Kipsaté 17,95
Gemarineerde malse kippendijen met daarbij een huisgemaakte satésaus en oosterse garnituur

Runderhamburger 18,95
Meesterlijke burger op een luxe bol geserveerd met pulled chicken, bacon, kaas, rode
uiencompote en een paprika-jalapeño mayonaise

Spies Varkenshaas 19,95
Met spek en paprika
Tip: champignonsaus of gorgonzolasaus
.

Hollandsche Biefstuk 19,95
Mals weiderund
Rare, medium of well done
Tip: peperroomsaus of truffeljus

Sucade 19,95

Ouderwets mals suddervlees
Tip± truffeljus

Rib eye 23,95

Gemarmerd rundvlees met een beetje vet doorregen, lekker mals en sappig
Rare, medium of well done
Tip: witte wijnsaus of truffejus

“Heer en Meester” steak van de houtskoolgrill 25,95
Overheerlijke steak van de bavette, ook wel flanksteak genoemd, dit is een stuk vlees met een
wat grovere structuur, ontzettend mals en boordevol smaak
Tip: Gorgonzolasaus of champignonsaus

Sauzen 2,00
Peperroomsaus, gorgonzolasaus, champignonsaus, witte wijnsaus en truffeljus
Wilt u liever een ander soort friet bij uw hoofdgerecht? Dat kan!
Wij vragen hiervoor een meerprijs
Zoete Aardappelfriet 2,50
Geserveerd met mayonaise

Hoofdgerechten Vis
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet en groenten

Kabeljauw 20,95
Geserveerd met een saus van gerookte knoflook en hazelnootolie

Barramundi 18,95
Beter bekend als de rivierbaars
Op de huid gebakken witvis, geserveerd met witte wijnsaus

Bijgerechten:
Wilt u liever een ander soort friet bij uw hoofdgerecht? Dat kan!
Wij vragen hiervoor een meerprijs:
Zoete Aardappelfriet 2,50
Geserveerd met mayonaise

Wij beschikken over een allergenenkaart, deze kunt u altijd inzien

Hoofdgerechten Vegetarisch
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet, en groenten

Risotto 17,95
Met bospaddenstoelen, Parmezaanse kaas en rucola

Portobello 17,50
Gevuld met geitenkaas, uienmarmelade. walnoot, tomaat en een saus van Pedro Ximenez

Wilt u liever een Maaltijdsalade?
Vraag naar de mogelijkheden bij uw gastheer of gastvrouw.

Kids Menu
Dit menu is ook te bestellen in 3 gangen voor 10,hierbij kun je een keuze maken uit een onderstaande gerechten

Voorgerechten
Nacho’s
Lekker uit de oven met gesmolten kaas en dip

Broodplankje
Vers gebakken brood geserveerd met kruidenboter

Hoofdgerechten 8,Kleintje snack
Frietjes met keuze uit Frikandel, Kroket of Kipnuggets

Kleintje saté
Frietjes met malse stukjes kippendij en huisgemaakte satésaus

Kleintje vis
Frietjes met een lekker stukje vis

Bij onze kids-hoofdgerechten krijg je een lekker
kinderijsje cadeau!

Nagerechten
Dame blanche 7,95
Vanille-ijs geserveerd met huisgemaakte chocoladesaus en slagroom

Chocolademousse 7,95

Geserveerd met warme kersen en slagroom

Baileys tiramisu 7,95
Een variatie op de klassieke tiramisu

Karamel-banaanparfait 7,95

Luchtig en romig ijs gemaakt van banaan en karamel, afgetopt met pure chocolade

Rabarber pannacotta 7,95

Geserveerd met verse rabarber en vanille ijs

Liever een kopje koffie of thee? Dat kan natuurlijk ook!
Bekijk de volgende pagina onze speciale koffies

Special Coffees
Heer & Meester Coffee 7,95
Koffie met daarbij een Tia Maria en een bonbon

Irish Coffee 7,95
Koffie met Whisky en verse slagroom

Spanish Coffee 7,95
Koffie met Licor 43 en verse slagroom

Mexican Coffee 7,95
Koffie met Kahlua, Tequila en verse slagroom

Italian Coffee 7,95
Koffie met Amaretto en verse slagroom

French Coffee 7,95
Koffie met Grand Marnier en verse slagroom

Heeft u voorkeur voor een andere koffie?
Vraag naar de mogelijkheden bij uw gastheer of gastvrouw.

