Lunch
Lunch van 1130 tot 1630

Soepen

Tomatensoep
Met pestoroom en brood
Bouillabaise
Visbouillon met gekookte vis, schaaldieren, tuinkruiden en brood
Soep van de dag
Kijk op een van onze krijtborden of vraag onze bediening

Broodjes

6,5
12,5
dagprijs

Tt

Tonijnsalade
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes en rode ui
Gezond
Kaas, ham, komkommer, ei, tomaat met kruidendressing
Gerookte zalm
Met mosterddille dressing en kappertjes
Pastrami
Runderpastrami met Grana Padano, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten en balsamicodressing

10,5
9,5
9,5
11,5

Warme broodjes
Pastrami Cheese Steak
Pastrami met kaas, jalapeños en zure room
Tuna Melt
Tonijnsalade, jalapeños, ui, zure room gegratineerd met kaas
Geitenkaas
Met dadels, cashewnoten en frambozendressing
2 kroketten met brood
Runderkrokketten met wit of bruin brood en mosterd

14,5
11,5
11,5
10,5

Tosti's

Tosti ham/kaas
Panini Gegrilde kip
Met gegrilde kip, pesto en kaas
Panini Caprese
Met mozzarella, pesto en tomaat

6
6,5
6,5

Lunch

Eiergerechten

Frittata
Eieren, champignon, ui, peterselie, peultjes, mozzarella en
Grana Padano uit de oven
Turkse Omelet
In tomatensalsa gebakken eieren met mozzarella en tuinkruiden
12-Uurtje
Frittata, kroket met brood en soep van de dag

Salades

11,5

12,5
13,5

Tt

Salade Geitenkaas van de Molkerei
11,5
Dadels, cashewnoten, frambozendressing en toast
Salade 't Zilt
17,5
Gerookte zalm, tonijn, zeevruchten en mosterd-dilledressing
Ceasar Salade
14,5
Gegrilde kip, Grana Padano, croutons, sesam en yoghurtdressing
Salade Halloumi
14,5
Gegrilde groenten, halloumi kaas en mesclun met granaatappeldressing

Plates
Chicken Kebab
11
Kip döner met knoflooksaus op een sesam bun
Varkenshaassate
18,5
Met satésaus, kroepoek, gebakken uitjes
Fish & Chips
18,5
Krokant gefrituurde heekfilet met remouladesaus
Hamburger
15
Runderhamburger van de grill met spek, cheddar, relish, uienringen
en BBQ saus op een sesambroodje
Bietenburger
14,5
Veganistische bietenburger met relish, uienringen op een zeewier bun
Onze plates worden geserveerd met friet & salade

Kids

Te bestellen tot 14 jaar
Kibbeling
Remouladesaus, friet en salade
Kipnuggets
Krokante kipstukjes met friet, salade en appelmoes
Kroket
Met friet, salade en appelmoes
Pizzabaquette
Met tomaat, kaas en salade

7,5
7,5
6,5
6

