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LUNCH tot 17:00
- FOCCACCIA -

- ONTBIJT COMPLEET €11,50
Divers brood, croissant & jam,
ham & kaas, koffie, verse jus & spiegelei

Geitenkaas, walnoot en balsamico uit de
grill

Mozzarella, Sud’n Sol tomaat en basilicum €6,80
uit de grill

- BROODJES -

Kip met jonge kaas en pesto uit de grill

Stokbrood, bruin molenaarsbrood (+€0,30)
of Italiaanse bol
Jour de Fête - Spek, champignons, ui, ei,

€7,50

Rommedoe - Typisch Limburgse kaas,

€6,50

Gezond -Verse groenten, ham, kaas en ei

€6,10

Gehakt - Heerlijk kruidig uit de oven met

€6,50

Tonijnsalade - Huisgemaakt met rode ui

€5,30

Ham - Met een kleine salade garnituur

€5,30

Kaas - Hollands en jong belegen

€4,30

Kip Kerriesalade - Met spek en ananas

€6,50

gegratineerd met kaas

geserveerd met stroop

mosterdmayonaise
en kappertjes

Uitsmijter of omelet Jour de Fête met ham, €8,50
kaas en spek
Boerenomelet
Uitsmijter of omelet met ham /spek

€10,50

Carpaccio Ossenhaas

€9,50

Hete kip

€8,50

- MAALTIJD SALADES -

Toast met kruidige kip, spekjes, ui,
champignons en kaas
Met parmezaan, rucola, pijnboompitten en
truffelmayo
Met gebakken champignons, ui en
paprika
Beef parmezaan

€9,50

Gerookte zalm

€9,50

Beefreepjes, parmezaan, ruccola & chili saus

Gegratineerde Franse uiensoep
Tomaten crèmesoep
Soep van de dag

€12,50
€8,50
€5,60
€5,00
€4,50
€3,50

€13,00

Salade Jour de Fête

€13,00

Scampi

€14,50

Salade gerookte vis

€14,50

Vers gebakken kip, anjovis, croutons en
parmezaan en caesar-saus

Gebakken in knoflook en ui
€6,70
€5,10
Dagprijs

€15,00

Kip Caesar

Met geitenkaas, spekjes en aceto balsamico

- SOEP -

€8,50
€7,50

- ALTIJD GOED -

Club Sandwich

- LUXE BROODJES -

€6,80

- EI -

Classic Agnus-beef burger
Gegrild en gegarneerd met augurk, cheddar, sla,
tomaat en ui
Vegaburger - gevulde portobello en cheddar
2 kroketten met mosterd op brood/frites
Croque Madame met 2 spiegeleitjes
Croque Hawaii met ananas
Croque Monsieur met curry
Croque uit ‘t vuistje

Met mierikswortelcrème

€8,30

Gerookte zalm, forel, makreel en
mierikswortelcrème

