
Welkom bij



Lunchgereghten

Uitsmijter ham &/ kaas             7 1/2
Omelet van de chef, ham, boerderijkaas, spek, champignons & ui        9 1/2
Tosti ham& kaas / tomaat (in alle varianten te bestellen)        4
 met salade            6
 met friet             5

Tosti XL of XXL, kaas, spek, ui, cheddar, ham & chilimayonaise        XL  7
             XXL  9 
Bol nog te bedenken, kip, sla, pesto, komkommer, boeren oude kaas & gebakken spek     8 1/2
Geroosterde rode paprikasoep met mediterrane kruiden & gefrituurde basilicum     6 
De onderstaande broodjes van bakkerij Goossens zijn ook als salade te bestellen, meerprijs salade 3euro
Vloerbroodje carpaccio, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise       9 1/2
Vloerbroodje gerookte zalm, gemarineerde garnalen, rode ui, tomaat & ranchdressing     11
Vloerbroodje pikante kip, rode ui, sla, komkommer & chilimayonaise       7 1/2
Vloerbroodje warme geitenkaas, rozijnen, dadels, honing, peer en rucola      8 1/2

Black Angus hamburger, brioche bol, tomaat, rode ui, cheddar kaas, BBQ saus & friet      15  
Clubsandwich, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, gebakken ei & friet       11
Gereghthof combilunch: broodje carpaccio, kopje geroosterde paprika soep & broodje kalfskroketje   9 1/2

2 Rundvleeskroketten van oma Bob’s, brood, mosterd of mayonaise        8
Saté van varkenshaas, pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of frites       15

Proeverijlunch

bij elke proeverij plank word brood geserveerd

     2 gereghtjes   7 1/2 euro
     3 gereghtjes   11 1/4 euro
     4 gereghtjes   15 euro 

Tonijntartaar, avocado, sojacitrussaus & gefrituurde uien
Salade met gerookte zalm, rode ui, tomaat & ranchdressing
Gepocheerde gamba, avocado, little gem sla & tomatenmayonaise
Gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, ui & BBQ saus
Salade pata negra, zontomaat, olijven & rozemarijncrostini’s 
Carpaccio, ui, uitgebakken spek, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 
Gegrilde Ocean beef  brisket, mangochutney, sla, knoflookcroutons & BBQ saus
Klassieke steak tartaar met toast & kruiden sla
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus 
Kopje geroosterde paprikasoep, mediterrane kruiden & gefrituurde basilicum
Geitenkaas in bladerdeeg, dadels, rozijnen, honing & frisse salade
Oma Bob’s truffelkroketjes met cocktailsaus 

Allergie
Heeft u een allergie of dieet laat het ons weten


