Lunch: Kaart tot 17.00 uur

SOEPEN

TOSTI'S

Champignonsoep

6,00

Gevuld met kastanjechampignons

Traditioneel

4,50

Tomatensoep

6,00

Hawaï

5,00

Kippensoep

6,00

Italiano

6,50

Brie

6,00

Ham en kaas

Ham, kaas en ananas
Mozzarella, pesto, tomaat, rucola
met truffelsaus ernaast
Brie, abrikozencompote,
walnoten en rucola

Zalm

9,00

Mozzarella

8,00

Carpaccio

9,00

Huisgemarineerde carpaccio,
pesto, sla, parmezaan,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Gebakken beenham, gekookt ei,
gebakken uien, rucola en honingmosterd saus

SALADES
Geitenkaas

12,00

Gerookte zalm

12,50

Caesar salade

12,50

Ossenhaas

14,50

Gebakken kipdij, bacon, gekookt ei,
ijsbergsla, parmezaan en huisgemaakte
croutons
Gebakken ossenhaaspunten met taugé,
paprika, courgette, kastanjechampignons
afgeblust met ketjap

Salades worden geserveerd met brood en boter

SPECIALS

- Warm Beenham

Soepen worden geserveerd met brood en boter

Gerookte zalm, gebakken gamba's
en huisgemaakte croutons

- Koud -

Mozzarella, pesto, tomaat,
parmezaan, rucola, pijnboompitten
en balsamicosiroop

Met kip en prei

Krokant gebakken geitenkaas,
aardbeien, groene druif, walnoten
en honing

BROODJES

Gerookte zalm, Heks’nkaas,
sla en walnoten

Met heerlijke soepballetjes

9,00

Ravioli met ricotta en spinazie

14,50

Wrap kip

12,00

Met truffel-madeira-champignonsaus,
rucola en pijnboompitten
Gebakken kipdij, kerriesaus,
roerbakgroente en sla

Kip Pesto

9,00

Wrap zalm

13,50

Gehaktbal

7,50

Portobello (2 stuks)

13,50

Kroketten

7,50

Bami

10,00

Gebakken kipdij in een pesto
roomsaus met sla
Gehaktbal met brood en saus
naar keuze
2 kroketten met brood en saus naar
keuze.

Gerookte zalm en sla, gebakken
gamba's en Heks'nkaas
Gevuld met knoflookolie, kruidenrisotto,
spinazie, zoete aardappel en
Parmezaanse kaas.
Huisgemaakte bami met kroepoek,
krokante uitjes, atjar en gebakken ei

Keuze uit boerenwit- of volkorenbrood

KINDERMENU
UITSMIJTERS EN OMELET
Traditioneel

8,50

Parma

9,50

Twentse ham of ham met kaas
Parmaham, tomaat, parmezaan,
Italiaanse kruiden en rucola

Omelet

Spek, kastanjechampignons, gebakken
uien en roerbakgroente.
Keuze uit boerenwit- of volkorenbrood

9,50

Pannenkoek naturel

5,00

Patat Kipnuggets

5,00

Patat Frikandel

5,00

Patat Kipdij Saté

8,00

Patat Schnitzel

9,00

Om te beleggen met stroop, jam,
poedersuiker of hagelslag naar keuze
Met appelmoes
Met appelmoes
Met appelmoes
Met appelmoes

Bij elk kindermenu ontvang je een kleine verrassing

