WINTER LUNCHKAART
12:00 - 16:00

WARME BROODJES

SOEPEN

Altijd geserveerd met brood en boter
Tasty Tom tomatensoep met bosui
Erwtensoep goed gevuld met rookworst
Pastinaak velouté met rundersucade
Kreeft met gamba en bosui
Parelhoen bouillon
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SPECIALS

BROODJES

Ambachtelijke witte, bruine, of mediterraanse
boterhammen van onze lokale Bakkerij van
Brug met :
Jonge kaas met basilicumdressing
Kalf pastrami met crème van ras el hanout en
tomaat
Runderlende gemarineerd, licht gerookt met
truffelcrème en macadamia
Zalm gerookt met zuivelspread, komkommer,
rode ui en mosterddressing

Panini jonge kaas & achterham met ketchup
Panini serranoham brie met tomatensalsa en
honing
Pita smoked chicken met paprika, ui,
champignons en barbecuesaus
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Rundersteak malse diamanthaas met jus van
lampong peper
Truffel beef burger van graangevoerd rund met
carpaccio, truffelcrème, rucola en pecorino
Winter beef burger van graangevoerd rund
met cheddar, bacon, champignons en
whiskey barbequesaus
Ribs zo van het bot met jack daniels, 500 gram
(1 rib extra + 10 euro)
Fish & Chips crunchy en homemade, met
remouladesaus
Daily fish kraakvers wisselend visgerecht
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SALADES

Altijd geserveerd met brood en boter
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met
macadamia en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, Aarlese
geitenkaas, crispy bacon en cashewnoten
Gamba vs Coquille 3 dikke gamba’s met 2
coquilles, crème van gepofte rode puntpaprika
en granny smith
Seafood fine seafood met couscous, olijf, rode
ui en Indian style mayonaise
Winterfood couscous, abrikoos, rode kool,
blauwaderkaas, gerookte amandelen en
honing–balsamico vinaigrette

WARME LUNCHGERECHTEN
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Stout uurtje soepje, kroket, spiegelei,
jonge kaas en achterham
Uitsmijter 3 eieren
Ei, ham, kaas, champignons, ui, tomaat, crispy
of bacon erbij?
Aarlese omelet royaal gevuld met
champignons, ui, bosui en crispy bacon
Club exploded met kippendijenvlees,
serranoham, spiegelei, crispy bacon, tomaat,
komkommer en basilicummayo
Gelakte eendenbout stoombroodje, sla,
komkommer en aardappelkaantjes

Heeft u een allergie? Meld het ons!
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