Lunchkaart:
Starters
Tomatensoep van pomodori tomaten met boerenlandbrood
Uiensoep met een gegratineerde kaascrouton en boerenlandbrood
Kerrie-kokos soep met cassavechips en koriander
Klassieke rundercarpaccio met pesto, truffelmascarpone en oude kaas
Longsliced gerookte zalm met truffelmascarpone en cornichons
Geitenkaas bitterballen met bietencrème, antiboise en honing

€ 6,25
€ 7,25
€ 7,75
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50

Lunchspecials op boerenlandbrood wit of bruin
Ambachtelijke gemaakte bal met Zaanse mosterd en zuur
Gerookte zalm met roomkaas en sla garnituur
Gezond met boerenham, oude kaas en gezonde dingen
Warme boerenham met honingmosterdsaus of satésaus (+0,50)
Carpaccio met rucola, pesto en geraspte oude kaas
Twee rundvleeskroketten met boerenlandbrood
Een rundvleeskroket met boerenlandbrood
Club Heerenhuis met gemarineerde kip, bacon, gekookt ei, mayo en tomaat
Geitenkaas warm uit de oven met honing, walnoten en courgette
Pulled chicken met Vadouvanmayonaise

€ 7,75
€ 9,75
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,75
€ 8,75
€ 5,00
€ 10,25
€ 8,25
€ 8,25

12 uurtje:
€ 12,25
Kop tomatensoep en 2 sneetjes boerenlandbrood met kroket
en boerenham met honing mosterdsaus OF oude kaas met Amsterdams zuur
Lunchproeverijtje (vanaf 2 personen)
€ 15,25 p.p.
Kerrie-kokos soepje, mini clubsandwich, gerookte zalm, carpaccio,
krokante gamba en een kalfskroketje
Tosti XL van boerenlandbrood met ham en kaas
Tosti XL van boerenlandbrood met geitenkaas, honing en walnoten
Uitsmijter op boerenlandbrood met ham en kaas
Uitsmijter op boerenlandbrood met spek en kaas
Uitsmijter op boerenlandbrood met spek, ham en kaas

€ 5,75
€ 6,75
€ 8,75
€ 8,75
€ 9,25

Carpaccio salade met pesto, truffelmascarpone, pijnboompitjes en oude kaas
Spicey gamba salade met mango chutney en tortillachips
Caesar salade met gemarineerde kip, oude kaas, knoflookdressing,
croutons en een gepocheerd eitje (ook vega te bestellen)

€ 16,50
€ 16,50
€ 16.50

De maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Plates
Kipsaté van kippendijen met satésaus, frites en salade
Big Jac (200 gram) op boerenlandbrood met bacon, cheddar, frites en salade
Big Jac spicy stroganoff op boerenlandbrood met bacon, cheddar,
stroganoffsaus, frites en salade
Big Vegan burger, krokante avocadoburger met humus, paprika-relish,
frites en vegan-mayo
Tournedos met pepersaus, frites en salade
Gebakken scholfilet met remouladesaus, frites en salade
Linguine pasta veggie met champignons, asperges, room,
oude kaas en gepocheerd ei
Linguine pasta met gerookte zalm, champignons, asperges en room

€ 15,00
€ 13,75
€ 14,75
€ 14,50
€ 23,75
€ 15,00
€ 14,75
€ 15,75

Voor de kleintjes
Pasta met tomatensaus en geraspte kaas
Kidsburger met frites en salade
Kipnuggets met frites en appelmoes
Frikandel met frites en salade
Kroket met frites en salade

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Desserts
Pannacotta met Hollandse kersen en kersenijs
Dame blanche vanille ijs met saus van pure chocolade en geklopte room
Advocaatje vanille ijs met advocaat en geklopte room

€ 7,50
€ 6,75
€ 7,75

Huisregels:
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
Heeft u een slecht humeur? Blijf dan ook thuis
Luister AUB goed naar eventuele aanwijzingen van onze medewerkers
Loop niet onnodig rond
Zit u binnen en wilt u roken? Dat mag voor het terras, bij de fietsenrekken.
Verschuif geen tafels en stoelen. Het is allemaal op 1,5 meter neergezet.
Er mag één persoon tegelijk naar het toilet. Is het lampje rood? Wacht u dan
even tot uw voorganger klaar is.
• Zit u op het terras en wilt u afrekenen? Wandel dan niet naar binnen maar
wacht op een van onze medewerkers. Pinnen heeft onze voorkeur.

