
Lunchkaart 
 

- Jonge of oude boerenkaas met gemengde sla, komkommer,  
  tomaat en mosterdmayonaise 6,50    

 - Rundercarpaccio, pesto, rucola, Parmezaan en pijnboompitjes 8,50 
 - Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, augurk en lente-ui 8,50  
 - Gerookte zalm, kruidencrème, kappertjes, rode ui en komkommer 8,50  
 - Geitenkaas met sla, olijventapenade, honing en walnoten 8,50  
 - Beenham, tomaat, sla en mosterdmayonaise 6,50   

- Hummus met gegrilde groenten, walnoot en sla 6,50  
- Kippendij, bacon, zongedroogde tomaat, rode ui, sla en mosterdmayonaise 10,50 

 - Twee runderkroketten, mosterd en boter 8,50 
 
 
 

- Kaas en/of ham 8,50   
- Kaas, ham en bacon 9,50  

- Kaas en/of ham 4,50  
- Zalm, kruidencrème en lente-ui 6,50   

 
- Grunneger mosterdsoep met Marnemosterd en Grunneger droge worst 6  

 - Soep van de dag met gepast garnituur 6 
 
 

 - “Hoeveburger” van rund, pretzelbroodje, sla, tomatensalsa, augurk en cheddar 14,50 
- Vega “Beyond” burger met hummus, sla, tomaat en cheddar 14,50 

 - Ravioli met geitenkaas, munt en aardappel, met sla en feta- en notenpesto 14,50 
- Kippendij saté met satésaus, seroendeng, atjar en kroepoek 15,50 
 

 
- Gerookte zalm, komkommer, rode ui, kappertjes, appel en lente-ui 13.50 

 - Geitenkaas, walnoten, gegrilde groenten, gekarameliseerde peer en balsamico 13,50         
- Kippendij, cashewnoten, courgette en oosterse saus 13,50 

 
 
- Pannenkoeken geserveerd met stroop en poedersuiker 6,50  

- Boterham met pindakaas, jam of hagelslag 2,50 

- Mini frikandel of kipnuggets met frites en saus 5,50  
 
 

 

 

De lunchkaart is tot 16.30 uur 
Keuze uit rustiek bruin, wit of glutenvrij brood 

Geserveerd met roomboter en rustiek brood 

Alle warme lunchgerechten worden geserveerd met goudgele frites en frisse salade 

nog ruimte voor  
een dessert?  
vraag naar de  
dinerkaart! 

2 Boterhammen met... 
 

Uitsmijters  

 Tosti’s 

 

Soepen 

 

Warme lunchgerechten 

 

Maaltijdsalades 
 

Voor de kleintjes 

 

Vegetarisch of als vegetarische variant mogelijk. Heb je een allergie of moeten 
we rekening houden met een dieet, geen probleem! Wij horen dit graag van je! 

Nieuwsgierig naar wat we nog meer kunnen in de keuken? Vraag naar de dinerkaart. 
Op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur serveren wij diner. 

Ook verkrijgbaar met garnalen- of groentekroketten 

 
 
  


