Lunch Tip!

Soepen
”Onze” tomatensoep *
met room

5,25

“Sloppy Joe”
onze ciabatta met pittig gehakt, salami en
heerlijke tomatensaus

6,95

Witlofsoep*
heerlijke soep met een vleugje kerrie
en granaatappel

6,50

gevuld met champignons op boerenlandbrood

Surinaamse pindasoep*
licht pittige soep met tomaat, uit en
Spaanse peper

Omelet Champignon *

6,50

BOEREN omelet
royaal gevuld met spekjes en groenten,
op boerenlandbrood

op boerennlandbrood met ham en kaas

Salade van Bulgur *

7,95

8,50

Stoer brood met beenham

Salade met artisjokharten*
augurk, gekonfijte tomaat, gepocheerd eitje,
Parmezaan en croutons

9,25

BOEREN uitsmijter

Verse maaltijd salades
met paprika, amandel en geitenkaas

8,75

met een gepocheerd ei en Hollandaise saus

7,95

9,50

Twee kalfsvlees kroketten
frites en salade
brood, roomboter en mosterd

8,50
7,50

Ciabatta Geitenkaas
gegratineerd, met honing en walnoten
*vegetarisch

6,95

Lunchkaart
Boerenlandbrood of ciabatta’s
van de bakkerij Thedinghsweert, geserveerd met sla,
tomaat, rauwkost en huisdressing
Biologische kaas *
ONZE eiersalade *
Gerookte zalm
Gezond met kaas *
Huisgemaakte tonijnsalade
Belegen geitenkaas met walnoot en honing *
Kalfsvlees kroket
Ossenworst
Slagers-ham

3,75
3,95
5,90
4,90
4,75
4,90
3,95
3,95
3,95

Sandwiches

Wij serveren LUNCH vanaf 11 uur tot 16 uur

Lunch specials
Hollandse biefstuk

14,95

geserveerd met salade, huisgemaakte frites,
en mayonaise
geserveerd met brood en roomboterjus

13,00

Schnitzel

14,95

Gerookte zalm met mierikswortel

7,50

Huisgemaakte tonijnsalade,
tomaat, olijven en uienringen

7,50

Spare ribs

Club sandwich met kip, ei, spek, tomaat
en mosterdmayonaise

7,50

Loempia met rijstmie*

Griekse sandwich met tzatziki en
gebraden behakt

7,50

zoet/pittig gemarineerd

14,95

met abrikozensaus

14,95

Fish and chips

14,95

Deze gerechten worden geserveerd met salade,
huisgemaakte frites en mayonaise

Tosti’s
*Mozzarella – pesto – tomaat
Ham en kaas
*Kaas
*Hawaï met verse ananas — iets kerrie

4,75
3,95
3,75
4,75

*vegetarisch

Al onze prijzen inclusief BTW & bediening
05-2016

Varkenshaas saté
gegrild biologisch varkenshaas met een
heerlijke zoete maar pittige pindasaus.
frites
brood

14,95
12,50

