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Lunchgereghten
Uitsmijter ham &/ kaas            7,50
Omelet van de chef, ham, boerderijkaas, spek, champignons & ui      9,50
Toast met 3 geklutste eieren, rode ui & paddenstoelen       8,50
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 
Romige bospaddenstoelensoep met dragon        6
Bokkensoep voor de stevige trek!           6

De onderstaande broodjes zijn van bakkerij Goossens 
Onderstaande broodjes zijn ook als salade te bestellen. Meerprijs 3 euro.

Vloerbroodje carpaccio, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise     9.50 
Vloerbroodje gerookte pepermakreel, venkelsalade, limoenmayonaise & zontomaat    11
Bam met gebakken champignons, rode ui, pompoen, zontomaat & gegratineerd met kaas   7,50
Vloerbroodje gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, ui, courgette & BBQ- saus    9,50
Vloerbroodje salami, brie, geitenkaas, rode ui & balsamicovinaigrette       8,50

Clubsandwich, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, gebakken ei  & friet       11
Gereghthof combi lunch:  broodje carpaccio, bospaddenstoelensoep & broodje truffelkroket   9,50
Rundvleeskroketten van oma Bob’s, 2 stuks, brood & mosterd       8
Saté van varkenshaas, pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of friet      15
Black Angus hamburger, brioche bol, tomaat, rode ui, cheddar kaas, BBQ-saus & friet    15

Proeverijlunch
2 gereghtjes   7,50
3 gereghtjes   11,25

4 gereghtjes   15    bij elke proeverij plank wordt brood geserveerd

Gerookte pepermakreel, venkelsalade, limoenmayonaise & zontomaat
Gravad lax, mierikswortelcrème, salade & toast
Gemarineerde gamba’s & chilisaus, 
Gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, ui & BBQ-saus
Wildpaté, rucola, toast & vijgencompote
Carpaccio, ui, gemarineerde paddenstoelen, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 
Gerookte eendenborst, rucola, vijgen, rozemarijn crostini & peperkoekcroutons 
Klassieke steaktartaar, toast & kruidensla
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus 
Romige bospaddenstoelensoep met dragon
Carpaccio van rode biet, wakame, walnoot & wasabimayonaise
Oma Bob’s truffelkroketjes & cocktailsaus 

Allergie
Heeft u een allergie of dieet? laat het ons weten!
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