Lunchkaart
Soepen (geserveerd met brood)
Tomatensoep met room en prei
Mosterdsoep met uitgebakken spek
Champignonsoep

€4,75
€4,75
€4,75

Tosti’s (met wit of bruin brood)
Tosti met ham of kaas
Tosti ham en kaas
Tosti brie met walnoten en honing
Tosti kaas met tomaat en pesto
Tosti Hawaï

€3,25
€3,75
€4,50
€4,50
€4,50

Broodjes (pistolet wit, pistolet bruin, of meergranenpunt)
Broodje jonge kaas
Broodje oude kaas
Broodje achterham
Broodje brie met honing en walnoten (uit de oven)
Broodje tonijnsalade met rode ui, kappertjes en mosterddille saus
Broodje carpaccio met rucola, pesto, balsamico crème en oude kaas
Broodje gezond met heel veel gezonde dingen
Broodje gerookte zalm met rode ui, kappertjes en mosterdmayonaise

€4,25
€4,75
€4,75
€7,25
€8,50
€9,75
€7,50
€9,75

Warme lunchgerechten
Pannenkoek naturel
Pannenkoek kaas
Pannenkoek spek
Pannenkoek appel
2 kroketten geserveerd met wit of bruin brood
Gehaktbal geserveerd met zuur en mosterd
Broodje gehaktbal geserveerd met zuur en mosterd

€6,75
€7,75
€8,25
€8,25
€6,75
€5,50
€6,00

Uitsmijters en omeletten (3 eieren met wit of bruin brood)
Uitsmijter jonge kaas
Uitsmijter oude kaas
Uitsmijter achterham
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter ’t Wapen met spek, ui en over bakken met kaas
Omelet naturel
Omelet kaas, 2 soorten kaas
Omelet ham en kaas
Boeren omelet met spek, ui, champignon en ham

€6,50
€7,75
€7,00
€7,25
€8,00
€6,50
€7,50
€7,75
€8,25

Salades ( geserveerd met brood en knoflooksaus )
Salade gebakken kip dij, met gemengde noten, tomaat, komkommer, rode ui en
tuinkruidendressing
€8,75
Salade gebakken biefstukreepjes, gebakken met paprika en tomaat, afgeblust
met oosterse ketjap/chili saus
€9,75
Salade geitenkaas met honing, walnoten, rode ui en frisse dressing

€8,75

Salade tonijn, met rode ui, kappertjes en een
mosterddille mayonaise

€9,75

Eventueel zijn de salades ook als hoofdgerecht te bestellen voor
een meerprijs van €5.
Eventuele allergieën kunt u doorgeven aan onze medewerkers.
Omdat wij met dagverse producten werken, kunnen sommige gerechten niet voorradig zijn.

Voor bij de borrel
Bitterballen, 8 stuks geserveerd met mosterd
Gemengd assortiment, verschillende snacks.
Kaasplankje, 4 soorten kaas met brood
Mandje brood, geserveerd met kruidenboter, knoflooksaus en pesto

€5,50
€5,75
€8,50
€5,25

