LUNCHKAART

SOEPEN

Keuze uit wit en meergranen ambachtelijk steenovenbrood
*glutenvrij brood € 1,00 meerprijs

klein 		

normaal

Tomatensoep
van Pomodori tomaten met pesto

€ 5,50

€ 8,00

Uiensoep
gegratineerd met Gruyère en oude kaas

€ 5,75

€ 8,50
€ 8,00

Geitenkaas
met noten, appel en een stroop van balsamico
en appel

€ 13,50*

Gerookte zalm
met roomkaas, cornichons, zoete uien
en een dille mayonaise

€ 13,50*

Dagsoep
€ 5,50
steeds weer een uitdaging voor onze keukenbrigade

Carpaccio van Ossenhaas
met balsamicostroop, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas

€ 16,50*

SALADES
€ 17,95

Sandwich met kip en ei
kiprollade, eiersalade, tomaat en een
kerriemayonaise

€ 12,50*

Geitenkaassalade
bietenwrap met mesclun, zongedroogde tomaten,
curry noten en een balsamico dressing

€ 22,50

Vega sandwich
met gebakken courget, warme brie,
peren-notensalade en een bietenstroop

€ 12,95*

Carpaccio salade van ossenhaas
met balsamicostroop, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas

€ 22,50

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

€ 14,50

Vissalade
salade met gerookte zalm, paling, gamba’s en
tonijn met een zachte wasabi-mayonaise

Flammkuchen (kan ook vegetarisch)
met pittige gehakt, paprika, mais, jalapenos,
mesclun en een kruiden-crème fraise

€ 14,95

PROEVERIJ

Huisgemaakte tonijnsalade
op een gegrild broodje, mesclun en een
tonijnmayonaise

€ 11,50*

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

Twee kalfskroketten
op brood met mosterd

€ 8,00*

DE KLASSIEKERS!

BURGERS
Huisgemaakte hamburger
op een brioche broodje met een pittige uiencompote,
frisse tomaten salsa en verse friet

€ 19,50

Bietenburger (vega)
met koolsalade, piccalilly-mayonaise en verse friet

€ 18,00

€ 17,50

Tournedos
met gebakken champignons en ui, geserveerd met
brood of friet

€ 29,50

Saté van kippendijen
geserveerd met stokbrood of friet

€ 19,50

Uitsmijter ham, spek of kaas
1 soort € 9,75 / 2 soorten € 10,75

€ 9,75

Boerenomelet (kan ook vegetarisch)

€ 13,50

TOSTI

HUISGEMAAKT GEBAK

Tosti ham/ kaas

€ 6,95

Appeltaart

€ 5,00

Tosti geitenkaas met honing

€

7,50

Cheesecake

€ 5,25

Tosti speciaal
Tomaat, ui, pesto, chorizo en Manchego kaas

€

7,50

Wisselende taart

€ 5,25

Ons gebak wordt met slagroom geserveerd
Heeft u haast? Meld het ons.
Allergenen!?!? informeer bij de bediening wat er mogelijk is!!

