Koude Lunchgerechten

Tenzij anders aangegeven, geserveerd met of een Italiaanse witte bol
of een bruine boerenboterham of witte sneden brood.

Wrap Gerookte Zalm 12

gevuld met sla, bieslookroomkaas, komkommer en tomaat

Gezond 8.5

ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, rode ui,
augurkjes, gekookt eitje

Ongezond 7

gekookt eitje geserveerd met bacon & mayonaise
al jaren een favoriet!

Carpaccio van Ossenhaas 11

huisgemaakte pestodressing, min. 2 jaar oude Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, rucola, kappertjes

Tonijnsalade 8

huisgemaakte tonijnsalade,
geserveerd op een bedje van groene sla

Club Sandwich 11

ham, kaas, gerookte kipﬁlet, spek, tomaat,
komkommer, ei, diverse soorten sla,
geserveerd met huisgemaakte chips en
heerlijk luchtig tramizone brood

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Warme belegde Broodgerechten

Tenzij anders aangegeven, geserveerd met of een Italiaanse witte bol
of een bruine boerenboterham of witte sneden brood.

Royal Croque Monsieur 6.5

ouderwets in de pan gebakken geserveerd met ketchup

Royal Croque Madame 7.5

tosti ham/kaas geserveerd met een spiegelei en ketchup

Panini Italiano 7.5

salami, tomaat, mozzarella, basilicum, pesto
en Italiaanse kruiden

Warme Brie met Honing 8.5

geserveerd op een Italiaanse witte bol of bruine boerenboterham,
met walnoten & honing

Warm Vlees 9

goed gekruide fricandeau met gebakken champignons en
diverse smaakaromaten geserveerd op een Italiaanse witte bol of
bruine boerenboterham

Vlaamse Boerenomelet 8.5

met meegebakken verse groenten en spek

Uitsmijter 5.5

met ham en/of kaas en/of spek +1,25 per supplement

Omelet 5.5

champignons en/of tomaat en/of ui +0.75 per supplement
spek en/of ham en/of kaas +1.25 per supplement

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Warme Lunchgerechten
Garnalen Croquetten 13

op een bedje frisse garnering, omringd door Hollandse garnalen,
met bijpassende dressing geserveerd met frites of brood

Vlees Croquetten 7

met mosterd en bijpassende garnering,
geserveerd met frites of brood

Pasta Tri Colore Scampi 17.5 / 20

scampi’s gebakken met knoﬂook, basilicum, tomatensalsa, rucola,
cherrytomaatjes & Parmezaanse kaas
7 scampi’s 17.5 / 12 scampi’s 20

Pasteitje 9

kipragoût met champignons & frites

Kipsaté 12.5

met frites of rijst, frisse salade en kroepoek

Teerkamer Burger 12.5

burger met sla, ui, tomaat, komkommer & spiegelei,
geserveerd met frites

Biefstuk 22

met kruidenboter en gebakken champignons,
geserveerd met brood of frites

Italiaanse Pomodorisoep 6.5

huisgemaakte gebonden klassieke tomatensoep met room

Kreeftenbisque 9

heerlijke huisgemaakte bisque
met een cognac roomsaus
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Vegetarische Lunchgerechten
Vegetarische gevulde Courgette 12.5

gevuld met seizoensgroenten, knoﬂook, tomatensalsa
en mozzarella, geserveerd met witte rijst

Vegetarische Nasi 12.5

gewokte rijst met groente, ei en een Oosterse saus

Italiaanse Pomodorisoep 6.5

huisgemaakte gebonden klassieke tomatensoep met room

Warme Brie met Honing 8.5

geserveerd op een Italiaanse witte bol of bruine boerenboterham,
met walnoten & honing

Vlaamse Boerenomelet 8.5
met meegebakken verse groenten

Geitenkaas Salade 14.5

geitenkaas, gemengde salade, walnoten
en een honingmosterd dressing

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Kinder Lunchgerechten
Kindertosti 4.5

2 witte boterhammen met ham en kaas gesmolten

2 boterhammen 4

met vruchtenhagel of kaas of ham

Tri Colore pasta 7.5
met tomatensaus

Bandietenbord 0

pik al het lekkere eten van je ouders weg :)

Kinderbord Frites 5

keuze uit een kroket of frikandel, met appelmoes en mayonaise

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

Maaltijdsalades

Onze salades worden standaard geserveerd met brood.
Frites i.p.v. brood +1.5

Geitenkaas Salade 14.5

geitenkaas, gemengde salade, walnoten,
spek en honingmosterd dressing

Salade Aziatische beef 19.5

ossenhaaspuntjes, spek, ui, met een heerlijke spicey dressing

Salade Calamaris 14.5

calamarisringen met diverse soorten sla, olijfolie, knoﬂook,
ui en een heerlijke balsamicodressing

Vissalade 19.5

vers gebakken kabeljauw, scampi, calamaris, gerookte zalm
en een citroen vinaigrette
(aanbod kan wisselen i.v.m. het werken met dagverse produkten)

Markiezen Salade 15

een combinatie van kipﬁlet en scampi’s
geserveerd met ananas en cashewnoten (licht pikant)
Al jaren onze topper uit de keuken!

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

