
Welkom bij



Lunchgereghten
Uitsmijter ham &/ kaas            8 ½
Omelet van de chef, ham, kaas, 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  9 ½
            XXL  11 ½ 
Uiensoep, crostini met oude kaas         6 ½ 
Tomatensoep met gehaktballetjes (ook vegetarisch te bestellen)     6 

De onderstaande broodjes zijn van bakkerij Goossens.  Broodje Salade
Carpaccio, rode ui, spekjes, rucola, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 9 ½   12 ½ 
Met eendenlever +4
Koud gerookte zalm, mierikswortelcrème, salade, cherrytomaat, 
tuinkers & rode ui          11  14 ½
Ricotta, olijf, oregano, zongedroogde tomaat, pecorino & salade   9  12
Ossenhaaspuntjes, wortel, paddenstoelen, paksoi, bosui & soja-kaffirsaus 10 ½   13 ½
Javaanse kip, gebakken ui, paddenstoelen, tomaat & chilimayonaise  9 ½   12 ½
Pastrami, oude kaas, aioli, rode ui, cherrytomaat & groene kruiden   11 ½   14 ½

Clubsandwich Vlees, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, 
gebakken ei, frietjes & truffelmayonaise         12
Clubsandwich Vis, tonijnsalade, tomaat, gamba’s, bosui, wakame, frietjes & roomkaas  13

Wraptosti pulled pork, bbq-saus, tomaat, kaas, rode ui, salade & friet    9 ½ 
Wraptosti paddenstoel, duxelle, gemarineerde paddenstoel, 
oude kaas, truffelmayonaise, groene kruiden & friet  9 ½ 

Rundvleeskroketten van Smaeck 2 stuks, brood & mosterd       8 ½
Gereghthofburger, 160 gram, sla, spek, augurk, tomaat, gefrituurde
ui, gebakken ei, oude kaas, friet & Gereghthofsaus       16 ½  
Saté van varkenshaas, pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of frites    14 ½ 

Proeverijlunch
2 gereghtjes   8 ½
3 gereghtjes   12 ¾
4 gereghtjes   17    bij elke proeverij plank wordt brood geserveerd

Javaanse kippendijen, champignons, ui & chilisaus
Ossenhaaspuntjes, wortel, paksoi, paddenstoelen, bosui & soja-kaffirsaus
Koud gerookte zalm, mierikswortelcrème, salade, cherrytomaat, tuinkers & rode ui 
Carpaccio, rode ui, spekjes, Parmezaanse kaas, rucola & truffelmayonaise 
Langzaam gegaarde buikspek, paksoi, paddenstoelen & bosui
Saté van varkenshaas, zoetzuur, kroepoek & pindasaus 
Salade Coppa di Parma, gegrild brood, aioli & olijven
Gamba’s, tomatensalsa & chiliroomsaus
Sousvide gegaarde schelvis, geroosterde bloemkool, wortel & bieslookvinaigrette
Uiensoep of Tomatensoep
Tallegio, gegrild brood, cashewnoten & bramen
Oma Bob’s truffelkroketjes & Gereghthofsaus

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


