Lunchkaart
Wij serveren de lunchkaart tussen 11.30 uur en 16.00 uur
Broodjes, keuze uit Italiaanse bol, ciabatta of waldkorn

Broodje uit de zee
10,25
Belegd met salade van krab, gerookte zalm, garnaaltjes en
rivierkreeftjes
Broodje brie uit de oven
Belegd met brie, gebrande noten en honing

7,95

Broodje carpaccio
9,95
Belegd met rundercarpaccio, gebakken spekjes Parmezaanse
kaas, rode ui, pijnboompitjes, créme van balsamico en
truffeldressing
– extra supplement eendenleverkrullen
4,95
Broodje warme pittige hen
8,35
Belegd met warme kip, paprika, champignons en ui in een
pikante chili saus
Wrap Pulled pork
9,45
Belegd met varkensschouder langzaam gegaard in de green
egg met wortel, kool, komkommer en bbq saus
Kroketten voor de bourgondiër
Twee bourgondische rundvleeskroketten op oerbrood

7,35

Broodje tuna melt
7,50
Belegd met tonijnsalade, tomaat, rode ui, augurk en cheddar
kaas
Clubsandwich
Broodtorentje van de chef, keuze uit vlees of vis

11,50

Uitsmijter Spijs zonder ijs
Uitsmijter van drie scharreleieren met Serranoham,
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaten en olijven

10,25

Uitsmijter traditionale
Lekker ouderwetse uitsmijter met drie scharreleieren
- extra supplement ham, kaas of spek

8,50

Kalfsgehaktbal met jus
Huisgemaakte gehaktbal van weide kalf (250gr) met
casinobrood, grove mosterd en ambachtelijke jus

9,35

Panini ham / kaas
Warme panini met ham en kaas

6,50

Panini tonijn
Warme panini met tonijnsalade, rode ui en rucola

6,50

Panini brie
Warme panini met brie, gebrande noten en honing

6,50

Croque monsieur
Gegrilde tosti met ham en kaas op casinobrood

4,50

0,75

Maaltijdsalades ( lunch + diner )
Onze maaltijdsalades worden geserveerd brood en kruidenboter

Oosterse beef salade
16,75
Salade met gebakken runderhaaspuntjes, gemarineerd in soja,
met shiitake en oesterzwammen en dressing van soja en
sesam
Salade gegrilde tonijn
16,75
Gegrilde verse tonijn met groene aspergetips, pijnboompitjes
en ansjovismayonaise
Salade uit de zee
Met gerookte zalm, gebakken gamba’s, garnaaltjes,
rivierkreeftjes geserveerd met een kruidendressing

16,75

Ceasar salade met kippendij
Salade met gebakken kippendij, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten met een knoflookdressing.

16,75

¿ Wist u dat ?
U gewoon gebruik kunt maken van onze wifi? Vraag gerust aan een van onze
medewerkers hoe u hierop kunt inloggen

