
Welkom bij



Lunchgereghten
Uitsmijter ham &/ kaas            8
Omelet van de chef, ham, boerderijkaas, spek, tomaat, champignons & ui    9 ½ 
Tosti ham & kaas / tomaat (in alle varianten te bestellen)      4 ½ 
met salade of friet            6 ½ 
Tosti XL of XXL, kaas, spek, ui, cheddar, ham & chilimayonaise      XL 7 ½ 
             XXL 9 ½ 
Pastinaaksoep, peer, knoflookcroutons & basilicumolie      6 ½
Tomatensoep met gehaktballetjes  (ook vegetarisch te bestellen)    6 

De onderstaande broodjes zijn van bakkerij Goossens.  
Deze broodjes zijn ook te bestellen als salade. Meerprijs € 3,00
Vloerbroodje Carpaccio, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise    9 ½ 
Vloerbroodje Noorse garnalen, rode ui, zontomaat & cocktailsaus     10
Vloerbroodje Vitello tonato, rode ui, kappertjes & tonijnmayonaise     10 ½ 
Vloerbroodje Oosterse ossenhaaspuntjes, ketjap, rode ui & champignons   10 ½ 
Vloerbroodje Java kip, gebakken ui, champignons & tomaat     9 
Brioche brood, gerookte zalm, roergebakken ei & Hollandaise saus    11
Geitenkaaspakketjes, rozijnen, dadels, honing & frisse salade     9 ½ 
Salade peer, blauwe kaas, gekarameliseerde ui, gemarineede vijgen & pepita’s   9

Clubsandwich, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, gebakken ei  & frietjes    11 ½
Gereghthof combi lunch: broodje carpaccio, pastinaaksoep & broodje truffelkroket   10
Gereghthof TFC; Tosti ham & kaas, Friet & boterham Carpaccio     11

Rundvleeskroketten van Smaeck 2 stuks, brood & mosterd       8 ½ 
Buffelburger, buffelmozzarella, gekarameliseerde ui,  
salade, zwarte olijven tapenade & krulfriet        16 ½
Saté van varkenshaas, pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of frites    15

Proeverijlunch
2 gereghtjes   8
3 gereghtjes   12
4 gereghtjes   16    bij elke proeverij plank wordt brood geserveerd

Javaanse kippendijen, champignons & ui
Gerookte zalm, brioche brood & Hollandaise saus
Salade garnalenkroketjes, Noorse garnaaltjes & cocktailsaus
Gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, ui & ketjap  
Brisket, ingelegde groente & bospaddenstoelen
Carpaccio, ui, pijnboompitten, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 
Vitello tonato, kappertjes, rode ui & tonijnmayonaise
Steaktartaar, augurk, witte ui & truffelmayonaise
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus 
Pastinaaksoep, peer & basilicumolie 
Geitenkaaspakketjes, rozijn, dadels, honing & frisse salade
Oma Bob’s truffelkroketjes & cocktailsaus 

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


