
Welkom bij



Lunchgereghten
Uitsmijter ham &/ kaas            8 ½
Uitsmijter carpaccio, rode ui, Parmezaanse kaas, rucola & truffelmayonaise   14
Omelet gevuld, ham, kaas, spek, tomaat, champignons, paprika & ui     10 ½ 
Tosti ham & kaas / tomaat (in alle varianten te bestellen)      4 ½ 
met salade of friet            6 ½ 
Tosti L of XL of XXL, kaas, spek, ui, cheddar, ham & chilimayonaise    L   5 ½ 
            XL  10
            XXL  13 
Mosterdsoep (+ spekjes 1,-)           6 ½
Tomatensoep (+ soepballen 1,-)          6 

            Broodje Salade
Carpaccio, rode ui, spekjes, rucola, Parmezaanse kaas & truffelmayonaise 9 ½   12 ½ 
Carpaccio XXL ( heel stokbrood wit of bruin)      18 ½   24 ½ 
Ossenhaaspuntjes, champignon, ui, paprika & kruidenboter    11 ½   14 ½
Javaanse kip, ui, champignons, tomaat, naanbrood & chilimayonaise  9 ½   12 ½ 
Zalm warm gerookt, rode ui, cornichons, komkommer, 
puntpaprika & cocktailsaus        11 ½   14 ½ 
Warme geitenkaas, olijven, zontomaat, macadamianoten, 
rucola & honing-balsamicodressing (+ spinata romana 1,-)    9  12

Flamkuchen tonijn, tonijnsashimi, wakame, kerrierettich, 
sla & wasabimayonaise           11 ½ 
Clubsandwich vlees, spek, sla, tomaat, gegrilde kip, 
gebakken ei, frietjes & truffelmayonaise         12
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    16 ½ 

Proeverijlunch
Stel zelf uw plank samen 4 ½ per gerechtje
bij elke proeverijlunch wordt brood geserveerd

Javaanse kippendijen, champignons, ui & chilimayonaise
Ossenhaaspuntjes, champignons, ui, puntpaprika & kruidenboter
Carpaccio, rode ui, spekjes, Parmezaanse kaas, rucola & truffelmayonaise 
Pulled spare rib, bruchette, koolsla & smokey wiskeysaus
Saté van varkenshaas, salade, kroepoek & pindasaus 
Steaktartaar, focacciakrokant, cornichons, oude kaas & truffelmayonaise
Gamba’s, tomaat, rode ui & chiliroomsaus
Viscurry, basmatirijst & naanbrood
Mosterdsoep of Tomatensoep
Salade geitenkaas, olijven, tomaat, macadamianoten & honing-balsamicodressing
Oma Bob’s truffelkroketjes & Gereghthofsaus

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


