ZOMER LUNCHKAART
12:00 - 16:00

SOEPEN
Altijd geserveerd met brood en boter
Tasty Tom tomatensoep met bosui
Tom ka kai Thaise soep met pit van kokos en maiskip
Ossenstaart met ossenstaartvlees
Kreeft met gamba en bosui

“ZOMER-STYLE” SHARED LUNCH
6
7
6
7

BROODJES
Ambachtelijk wit, bruin of desembrood van onze lokale
Bakkerij van Brug
Jonge kaas met basilicumdressing
Chicken gerookte kipfilet, aardbei, parmezaanse kaas, en
zoetzure sinaasappel
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, crunchy
broadbeans en truffelcrème
Zalm gerookt met komkommer & dille zuivelspread, radijs
en yoghurt limoendressing

BURGERS
6
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9
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basilicumpesto en balsamicostroop

14
14
15
15
15
14

14

WARME BROODJES
Panini jonge kaas & achterham met ketchup
Panini Italiano met parmaham, mozzarella, tomatensalsa
en basilicum
Pita Pulled Pork met barbequesaus en coleslaw

Altijd geserveerd met salade.
Lust je er friet bij? + 2 euro.
Classic beef burger van graangevoerd rund, crispy bacon,
kaas, augurk, komkommer, tomaat en ketchup
Italian beef burger van graangevoerd rund, Parmaham,
buffelmozzarella,basilicum en tomatensalsa

7
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SPECIALS
Altijd geserveerd met rustieke frieten en salade.
Bavette steak botermals met een jus van rode wijn
Ribs zo van het bot met Jack Daniëls, 500 gram
Fish & Chips crunchy en homemade, met remouladesaus

SALADES
Altijd geserveerd met brood en boter
(voeg 3 euro toe voor een hoofdgerechtportie)
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met crunchy
broadbeans en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, Aarlese geitenkaas, crispy
bacon, cashewnoten en piment d’espelette dressing
Seafood fine seafood, red quinoa, radijs, gerookte
amandelen en yoghurt limoendressing
Gamba 6 dikke gamba’s, groene kruiden, zoetzure
sinaasappel en crunchy broadbeans
Runderbavette supermalse puntjes gebakken met sesam,
teriyaki, bosui en wasabi crunch
Strawberry chicken gerookte kipfilet, aardbei,
parmezaanse kaas, cashewnoten en zoetzure sinaasappel
Summertime frisse salade met buffelmozzarella,
pijnboompitten, watermeloen, red quinoa,

In dit menu heeft onze brigade met zorg een selectie gemaakt uit
diverse bereidingen en smaken van onze kaart. Deze gerechtjes zijn
altijd een combinatie van vlees, vis en ingrediënten die top zijn in het
seizoen.
4 gerechtjes (in 2 series geserveerd) per persoon
20
6 gerechtjes (in 3 series geserveerd) per persoon
30

20
18
15

WARME LUNCHGERECHTEN
Stout uurtje soepje, kroket, spiegelei, jonge kaas en
achterham
11
Uitsmijter van 3 eieren
7
Ei, ham, kaas, champignon, ui, tomaat, crispy bacon
erbij?
0,5 per item
2 bourgondische kroketten van ambachtelijk,
draadjes rundvlees met mosterd
9
Aarlese omelet royaal gevuld, champignon, ui, bosui
en crispy bacon
9
Club exploded kippendijenvlees, parmaham, spiegelei,
crispy bacon, tomaat, komkommer en basilicumdressing
10

DESSERTS
Seizoensdessert creatieve culinaire uitspatting van onze
brigade
Aardbeien bowl met verschillende bereidingen van aardbeien
en witte chocolade
Kaasplank internationale kazen met noten/vruchtenbrood,
gerookte amandelen, pruimen, honing en koffiepoeder 10
Bolletje ijs? vraag naar de smaken (prijs per bol)
Heb je een allergie? Meld het ons!
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