


Traditioneel
Uitsmijter ham &/ kaas   9
Omelet van de chef, ham, boerderijkaas, spek, champignons & ui  11 
Tosti ham & kaas met ketchup  5
Tosti kaas, tomaat & rode ui met ketchup   5
Tosti XL of XXL, spek, ui, cheddar, ham & chilimayonaise  XL  7
 XXL  9

Klassieke Franse uiensoep gegratineerd met Gruyère kaas   6
Vloerbroodje carpaccio, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise  10 
Vloerbroodje gebraden kalfsmuis, hummus, kappertjes & zwarte olijven  10
Vloerbroodje gerookte zalm, wakame salade, yuzumayonaise, soja & radijs 10
Vloerbroodje geitenkaas, gegrilde courgette, balsamicostroop, zontomaat & rucola 8
Vloerbroodje chorizo, gorgonzola, zontomaat & rode ui uit de oven  10 
Vloerbroodje makreel, witlofsalade & sinaasappel dressing  10

Black Angus hamburger, brioche bol, tomaat, rode ui, 
cheddarkaas, BBQ saus & frites   15
Clubsandwich, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, gebakken ei  & frites  11
Gereghthof combi lunch:  broodje kalfskroketje, 
kopje uiensoep & broodje kalfsmuis   10
2 rundvleeskroketten van oma Bob’s, brood, mosterd & mayonaise   9
Saté van varkenshaas, pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of frites  15
Vegetarische lasagne, gegrilde paprika, courgette, aubergine, 
Parmezaanse kaas & tomatenbasilicumsaus  15
Warme geitenkaas in bladerdeeg, rozijnen, dadels & een frisse salade   10 
Salade carpaccio, Parmezaanse kaas, pijnboompitten & truffelmayonaise 14

Proeverij 
U kunt uit onderstaande gereghtjes zelf samenstellen welke u wenst voor uw lunch
2 gereghtjes  9
3 gereghtjes  12 ½
4 gereghtjes  15

Zalmsashimi, sushirijst, wakame salade, yuzumayonaise, soja & radijs
Gamba’s in tempura, zeekraal & sojasesamdip 
Ceviche van makreel, witlofsalade & sinaasappel dressing  
Gebakken biefstukpuntjes, paddenstoelen, paksoi, taugé & BBQ saus 
Rode mul, venkelmouseline, sugarsnaps & saffraansaus
Carpaccio, ui, uitgebakken spek, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 
Gebraden kalfsmuis, hummus, kappertjes, olijf & ansjovis
Ravioli ricotta met spinazie & romige paddenstoelensaus 
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus 
Klassieke Franse uiensoep gegratineerd met Gruyère kaas
Warme geitenkaas in bladerdeeg, rozijnen, dadels &  een frisse salade
Truffelkroketjes, brood & cocktailsaus 
Vegetarische lasagne, gegrilde paprika, courgette, aubergine, Parmezaanse kaas 
& tomatenbasilicumsaus

Heeft u een allergie of dieet, laat het ons weten. 
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.


