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LUNCHKAART
Keuze uit wit en meergranen ambachtelijk steenovenbrood

Geitenkaas € 10,50
met noten, appel en een stroop van balsamico  
en appel

Gerookte zalm  € 13,50
met een gepocheerd ei en een en een kruidenhangop

Fish & Chips € 14,95
tempura visje met frisse salade, aardappelchips en  
een kappertjes-mayonaise

Carpaccio  € 13,95
met pestomayonaise, pijnboompitten en  
Parmezaanse kaas

Sandwich met kip en ei € 10,50
kiprollade, eiersalade, tomaat en een kerriemayonaise 

Huis gerookte kalfsfilet  € 12,95
en een kappertjesmayonaise

Bangert sandwich € 13,50
verschillende laagjes toast met kip, bacon, tomaat,  
sla en soja

Flammkuchen (kan ook vegetarisch) € 13,95
met San Danielle ham, makreel, zalm, crème fraiche, 
champignons en een perenstroop 

Huisgemaakte tonijnsalade € 12,50
met radijs, dille pickles en tonijnmayonaise

Twee Holtkamp kalfskroketten  € 8,00
op brood met mosterd

BURGERS
Huisgemaakte hamburger  € 15,50
op een brioche broodje met uiencompote en  
rode salsasaus    

Mexicaanse vega burger  € 15,00
licht pittig met mozzarella, kidney beans, guacamole 
en een tomatensalsa

Optie frietjes € 2,75

SOEPEN klein   normaal

Tomatensoep   € 4,25  € 6,75
Van Pomodori tomaten met room  
van gezoete rode paprika

Uiensoep € 4,25  € 6,75
gegratineerd met Gruyère en oude kaas

Kalfssoep € 5,25  € 7,75
met avocado crème 

Dagsoep € 4,25  € 6,75
Steeds weer een uitdaging voor  
onze keukenbrigade

SALADES
Bresse kipsalade € 17,95
met sla, gegrilde perzik, aardappelsalade,  
macadamia noten en een pittige sinaasappel dressing

Carpaccio salade van ossenhaas € 18,95
met pestomayonaise, pijnboompitten, Parmezaanse  
kaas en tomatentapenade

Vissalade  € 21,50
salade met gerookte zalm,paling, botervis, gamba`s  
en makreel met een sesam-korianderdressing

Proeverij d`Oude Veiling  (topper)               p.p. € 14,50
assortiment kleine koude en warme gerechtjes met  
brood en boter vanaf 2 personen

DE KLASSIEKERS!
Tournedos € 26,00
met gebakken champignons en ui, geserveerd met 
brood of friet
     
Saté van kippendijen  € 18,00
geserveerd met stokbrood of friet
     
Uitsmijter ham, spek of kaas € 8,75
1 soort  € 8,75 / 2 soorten € 9,75
      
Boerenomelet (kan ook vegetarisch) € 9,75
   



TOSTI
 
Tosti ham/ kaas     € 4,95

Tosti geitenkaas met honing  € 5,50

Tosti speciaal     € 5,50
mozzarella, basilicumpesto, ui en tomaat

HUISGEMAAKT GEBAK
Appeltaart               € 4,50

Cheesecake                 € 4,95

Redvelvet                    € 4,95
 
Ons gebak word met slagroom geserveerd
 

Heeft u haast? Meld het ons.
 Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!
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