
    LUNCHKAART
Lunchspecials   Uitsmijters & Omeletten

Soep van de dag 

Vraag één van onze collega’s naar onze 

soep van de dag  
Geserveerd met oerbrood  

Kroketten

2 rundvlees kroketten  

op oerbrood  

 
Crunchy chicken 


3 st. Crunchy chicken op  
een wit bolletje  

BLT sandwich

Met bacon, sla, tomaat,  

 gekookt ei en avocado-dip  

€7,25


Oerbrood met brie  
Met sla & vijgen-chutney 

Glipper  
Oerbrood met rosbief,  
remouladesaus, sla & 

gekookt eitje  

€7,25 

€7,00


€8,00


€5,75


Geserveerd met bruin of  wit oerbrood 

Ham/bacon/kaas 	 	 €7,25

Rosbief 	 	 	 €7,25

Roerei of omelet zalm	 €10,-

Boerenomelet 	 	 €10,-


  Salades 

Salades worden geserveerd met oerbrood

Gerookte zalm	        €11,25 

Salade met gerookte zalm, gekookt 
ei, komkommer, rode ui & avocado 

Geitenkaas 		        €11,25

Salade met geitenkaas komkommer 
rode ui, tomaat & walnoten  

Pulled chicken	        €11,25

Salade met Pulled chicken 
komkommer en rode ui, tomaat & 
barbecuesaus  

Vegan wrap		         €5,75

Wrap met hummus,  
geroosterde groenten, salade & 
tomatensalsa  
Uit te breiden met kip   +€2,00 

Vegan Salade	         €11,25

Salade met geroosterde groenten,  
rode ui, avocado, tomaat  & 
komkommer  

€6,00 


Vega(n)  



Ham 

Kaas 

Ham & kaas 

Oude kaas 

Vegan wrap 


€ 2,75

€ 2,75

€ 3,25

€ 4,50

€ 5,75


  Borrel
Rosendaelsche bitterballen 12 st. €6,75  

“Van Dobben” bitterballen  8 st.  €7,25 

Gemengd bittergarnituur  16 st €10,00 

Crunchy chicken 6 st.  €8,00  

Kaasstengels 8 st.   €6,75 

Butterfly garnalen 8 st.  €6,75 

Vlammetjes 8 st.    €6,75 

Mini frikandellen  12 st. €6,75  

Bieterballen  8 st.  €6,25 

Puntzak frites   €3,75 

Prosciutto di Parma   €10,00  
met olĳventapenade en crostini’s  

KLEINE TREK & BAANBROODJES

Zuurdesemcracker met: 	 	 	 	 


Tomaat, hüttenkase 	 €2,50	 


Peer, Kaneel 		 	 €2,50	 


Serranoham & 	 	 €2,50	  
vijgenchutney


Zalm & avocado	 	 €2,50	 	 	 	 


Gekookt ei met tuinkers 	 €2,50	 


Griekse yoghurt met

Granola, honing


Seizoensfruit 


€5,75 

Ook lekker om mee te nemen 

  BAANBROODJES Heeft u vragen of een 
allergie? 


Vraag een van onze 
collega’s voor een 

aanpassing in een gerecht. 



