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
Broodjes
Ambachtelijk wit, bruin of desembrood van onze lokale Bakkerij van Brug
Jonge kaas met basilicumdressing
Chicken gerookte kipfilet, aardbeien, Parmezaanse kaas en
zoetzure sinaasappel
Runderlende gemarineerd, licht gerookt met
crunchy broadbeans en truffelcrème
Zalm gerookt met zuivelspread, komkommer radijs en limoendressing
Salades (voeg 3 euro toe voor een hoofdgerechtportie)
Altijd geserveerd met brood en boter
Runderlende gemarineerd, licht gerookt, met crunchy
broadbeans en truffelcrème
Stout met kippendijenvlees, geitenkaas met rozemarijn en tijm,
crispy bacon, cashewnoten, piment d’espelette dressing
Seafood fine seafood, black quinoa, radijs,
gerookte amandelen en limoendressing
Gamba 6 dikke gamba’s, spicy mango, sriracha mayonaise,
crunchy broadbeans
Strawberry chicken gerookte kipfilet, aardbeien, parmezaanse kaas,
cashewnoten en zoetzure sinaasappel
Summertime frisse salade met buffelmozzarella, gerookte amandelen,
watermeloen, black quinoa, basilicumpesto en balsamicostroop
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Warme broodjes
Panini jonge kaas & achterham met ketchup
Panini Spanish met serranoham, tomatensalsa, manchego kaas en aïoli
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Specials
Altijd geserveerd met rustieke frieten en salade
Diamanthaas botermals (180 gram) met chimmichurrie saus
Ribs zo van het bot met jack daniels, 500 gram
Fish & chips crunchy en homemade, met remouladesaus
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Burgers
Altijd geserveerd met salade. Frietjes erbij? + 2 euro
Classic beef burger van graangevoerd rund, crispy bacon,
kaas, augurk, komkommer, tomaat en ketchup
Spanish beef burger van graangevoerd rund met chorizo, tomatensalsa,
rode ui, manchego kaas en aïolie
Warme lunchgerechten
Stout uurtje soepje naar keuze, kroket, spiegelei, jonge kaas en achterham
Bourgondische kroketten twee stuks van ambachtelijk
draadjesrundvlees met mosterd
Oesterzwam kroketten twee stuks, barstenvol met op duurzame wijze
(op koffiedik) geteelde oesterzwammen, krokant en bereid met
een flinke scheut bier, geserveerd met sri-racha mayonaise
Uitsmijter 3 eieren
Ei, ham, kaas, champignon, ui, tomaat of crispy bacon erbij?
Aarlese omelet royaal gevuld met champignon, ui, bosui, crispy bacon
Club exploded kippendijenvlees, parmaham, spiegelei,
crispy bacon, tomaat, komkommer en basilicumdressing
Desserts
Seizoensdessert creatieve culinaire uitspatting van onze brigade
Kaasplank internationale kazen met noten/vruchtenbrood,
gerookte amandelen, pruimen, honing en koffiepoeder
Bolletje ijs vraag naar de smaken! (prijs per bol)
Heb je een allergie? Meld het ons!
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