
LUNCH



Uitsmijter ham &/ kaas 

EIGEREGHTEN

9 ½

Uitsmijter carpaccio
met rode ui, Parmezaanse kaas, rucola & truffelmayonaise

15 

Omelet gevuld
met ham, kaas, spek, tomaat, champignons, paprika & ui 

11 ½  

Carpaccio 
met rode ui, spekjes, rucola, 
Parmezaanse kaas & 
truffelmayonaise

11 ½

BROODJE

Ossenhaaspuntjes 
met prei, tomaat, radijs, 
paddenstoelenmix & 
dragonjus

13 ½

Javaanse kip 
met champignons, tomaat, 
ui & chilimayonaise

9 ½

Carpaccio 
met rode ui, spekjes, rucola,
Parmezaanse kaas & truffelmayonaise

14 ½

SALADE

Ossenhaaspuntjes 
met prei, tomaat, radijs,
paddenstoelenmix & dragonjus

16 ½

Javaanse kip 
met champignons, tomaat, ui & 
chilimayonaise

12 ½

Tosti ham & kaas / tomaat
+ salade / friet € 2,00 

5

Tosti L, XL of XXL
met kaas, spek, ui, cheddar, ham & chilimayonaise 

6
11
16 

L
XL
XXL

Tosti geitenkaas 
met tomatentapenade, rode ui, rucola & appelstroop – honingdressing
+ spekjes € 2,00

6 ½  

TOSTI’S

LUNCH

Gereghthof soep  
met champignons, truffel &
Gereghthof bier

6 ½ Tomatensoep 
+ soepballen € 1,00

6

SOEP

Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons weten.

 Vegetarische gereghten

Heeft u een allergie of dieet? Laat het ons weten.

Javaanse kippendijen
met champignons, tomaat, ui & chilimayonaise

Ossenhaaspuntjes
met prei, tomaat, radijs, paddenstoelenmix & dragonjus

Carpaccio
met rode ui, spekjes, Parmezaanse kaas, rucola & truffelmayonaise 

Gereghthofburgertje
met augurk, spek, oude kaas, tomaat & Gereghthofsaus

Saté van varkenshaas
met salade, kroepoek & pindasaus 

Ribeye salade
met Reypenaer, champignons & truffelmayonaise

Krokantje forel
met hangop, tuinkers & tomaten tapenade

Geschroeide kabeljauw
met komkommer, radijs, aardpeer, roomkaas & limoen-korianderdressing

Gereghthof soep 
met champignons, truffel & Gereghthof bier

Gepocheerd ei 
met brioche brood, sla, groene kruiden & bearnaisesaus

Stel zelf uw plank samen - 5 ½ per gerechtje
bij elke proeverijlunch wordt brood geserveerd

PROEVERIJLUNCH

Flamkuchen forel 
met tomaat, komkommer, rode ui, hangop, tuinkers & tomatentapenade

11 ½

Flamkuchen ribeye
met sla, paddenstoelenmix, komkommer, tomaat & truffelmayonaise

12 ½

Flamkuchen geitenkaas   
met komkommer, tomaat, rode ui, spruiten, rabarbercompote &
appelstroop-honingdressing

10 ½

Clubsandwich vlees 
met spek, sla, tomaat, krokante kip, gebakken ei, friet & truffelmayonaise

13 ½

SPECIALS

Clubsandwich carpaccio 
met rode ui, spek, Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, sla, komkommer, 
kroket Oma Bob’s, friet & mayonaise

14

Rundvleeskroketten van Oma Bob’s 
2 stuks, brood, mayonaise & mosterd 

9 ½

Gereghthofburger | 160 gram 
met sla, spek, augurk, tomaat, gefrituurde ui, gebakken ei, oude kaas, friet & 
Gereghthofsaus

16 ½

Saté van varkenshaas 
met pindasaus, zoetzuur, gefrituurde uitjes, brood of friet 

16 ½

Egg Benedict  
met gepocheerd ei, sla, brioche brood, komkommer, tomaat & bearnaisesaus 

11 Oma Bob’s truffelkroketjes 
met Gereghthofsaus


