
Lunchen
Koude broodjes
Gerookte kipfi let op een bedje van sla met 
oude kaas, tomaat, komkommer en pesto             € 8,50

Parmaham met rucola, pijnboompitten 
en basilicumdip                                                      € 8,50

Carpaccio geserveerd met Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, rucola en pesto                             € 8,50

Gezond met boerenham, kaas, ei, tomaat 
en komkommer                                                     € 7,50

Gerookte zalm met rucola, rode ui
en bieslook-roomkaas                                            € 8,50

Huisgemaakte tonijnsalade met ei, 
rode ui, kappertjes en mayonaise                           € 7,50

Keuze uit: ciabatta, wit pistoletje, italiaanse bol of        
waldkorn bol voor €0,50 

Warme broodjes
Pikante kip, gebakken met champignons, 
ui, paprika en taugé, afgeblust met chilisaus          € 8,50

Biefstukreepjes, roergebakken met champignons, 
ui, taugé en een vleugje oestersaus                        € 8,50

Geitenkaas uit de oven met walnoten en een 
vleugje honing, afgemaakt met frisse rucola           € 8,50

Mozzarella met tomaat, pesto en rucola               € 7,50

Broodje beenham met honingsmosterdsaus         € 7,50

Keuze uit: ciabatta, wit pistoletje, italiaanse bol of        
waldkorn bol voor €0,50

Onze lunch specials
Clubsandwich vlees
Riante sandwich belegd met gerookte kip, spek, 
ham, ei, tomaat, sla en kerriemayonaise               € 10,00

Clubsandwich vis
Een mond vol gerookte zalm, tonijnsalade, rode 
ui, tomaat, komkommer en bieslook-roomkaas    € 10,00

Oer Hollands
2 rundvleeskroketten op brood, 
geserveerd met mosterd en salade                         € 7,50

Lekker veel vlees
Huisgemaakte runderburger (180 gram) 
met bacon, kaas, tomaat, sla en salsa                     € 9,50

Pulled Pork
Langzaam gegaarde procureur, op een 
Italiaanse bol met een smoked barbecue 
salsa en frisse salade                                            € 10,00

Broodje bal
In jus gegaarde gehaktbal op een Italiaanse bol      € 6,50

Extra frites                                                           € 2,50

Lunchtip 12-uurtje
(keuze uit vis of vlees)

Kopje soep v/d dag of tomatensoep

3 minibroodjes met vis:

- Gerookte zalm met rode ui
- Huisgemaakte tonijnsalade
- Garnaaltjes met cocktailsaus

3 minibroodjes met vlees:

- Gerookte kipfi let met pesto en kaas 
- Parmaham met pijnboompitten en basilicumdip 
- Boerenham met sla, tomaat en honingmosterdsaus 

Beide worden geserveerd met een                               
rundvleeskroket op brood     € 10,50

Boeren pantosti’s
Kaas                                                                       € 4,00

Ham en kaas                                                          € 4,00

Ananas, ham en kaas                                             € 4,50

Mozzarella, tomaat, pesto                                      € 4,50

Gerookte kip, rucola, pesto                                    € 4,50

Gerookte zalm, rucola, roomkaas                           € 5,00

Deze gerechten worden geserveerd op wit of bruin 
vloerbrood

De eitjes
Uitsmijter kaas                                                       € 7,00

Uitsmijter ham en kaas                                           € 7,50

Uitsmijter spek                                                       € 7,00

Omelet champignons/ham                                     € 7,50

Omelet gerookte zalm                                            € 8,50

Boeren omelet                                                        € 8,50

Deze gerechten worden geserveerd op wit of bruin               
vloerbrood

Nieuw! De Zaak catering, vraag om meer informatie 

Sauzen
Mayonaise, ketchup, curry                                     € 0,50

Kruidenboter                                                          € 1,00

Satésaus                                                                 € 1,50

Champignonsaus, stroganoffsaus, pepersaus         € 1,50

Kindermenu’s
Keuze uit:  

                   - Kipnuggets 
                   - Wiener schnitzel
                   - Vissticks

(geserveerd met frites, appelmoes en mayonaise)   € 7,50

Pannenkoek met suiker en stroop                           € 4,50

Frites met mayonaise                                              € 3,50

Kinderijsje                                                              € 3,50

Ben & Jerry’s                                                           € 4,20

Desserts
Sorbet met vers fruit                                              € 6,50

Dame Blanche                                                        € 6,50

Tartufo Bianco of Chocola                                      € 4,50

Tiramisu                                                                 € 6,50

Kinderijsje                                                              € 3,50
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Soepen
Tomaten-crèmesoep                                               € 4,50

Soep van de dag                                                    € 4,50

Salades
Geitenkaas uit de oven met honing en 
walnoten op een bed van diverse slasoorten        € 10,50

Gerookte zalm en garnaaltjes vergezeld met 
frisse sla, rode ui, tomaat en ei                             € 10,50

Caesar salade, sla met gerookte kip, bacon, 
tomaat, ei, kaas en Caesar-dressing                      € 10,50

Biefstukreepjes, malse kogelbiefstuk met 
champignons, ui, en een scheut oestersaus          € 10,50

Diner
Voorgerechten
Tomaten-crèmesoep                                               € 4,50

Soep van de dag                                                    € 4,50

Broodje basilicumdip                                              € 2,50

Broodje kruidenboter                                             € 2,50

Broodje trio
Met tapenade, basilicumdip en kruidenboter          € 4,00

Spicy Buffalo Wings
Op een bedje van sla geserveerd met chilisaus        € 6,00

Salade van geitenkaas
Diverse slasoorten met warme geitenkaas, 
honing en walnoten                                               € 8,50

Carpaccio van ossenhaas
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola en pesto                                                    € 10,50

Hoofdgerechten vlees
van de grill
Varkenshaas (200 gram)                                    € 17,50

Kogelbiefstuk (200 gram)                                  € 17,50

Ossenhaas (250 gram)                                        € 22,50

Keuze uit: 
champignonsaus, stroganoffsaus, pepersaus of              
kruidenboter

Alle hoofdgerechten van vlees en vis worden                  
geserveerd met patat en sla.

Hoofdgerechten vis
Gebakken mosselen
In kruidenboter gebakken vergezeld 
met verse daggroente                                          € 16,50

Vispotje
Diverse soorten vis met verse daggroente 
in een romige saus                                               € 17,50

Zalmfi let
Gebakken zalmfi let met een korst van pesto, 
gegratineerd in de oven                                       € 17,50

Vegetarisch
Quiche
Gegratineerd bladerdeegtaartje gevuld 
met diverse groenten en feta                               € 10,50

Ravioli ala Alessio
Gevuld met geitenkaas en geserveerd met een 
saus van room, walnoten, spinazie en honing      € 14,50

Pasta “Siciliana”
Verse pasta in een tomatensaus gevuld met 
diverse verse groenten en Parmezaanse kaas        € 14,50

Onze diner specials
Runderburger 
Malse burger van puur rundvlees (220 gram),
geserveerd met bacon, kaas,                                         
sla, tomaat en salsa                                              € 15,50

Gevulde varkenshaas 
Rosé gebakken met een vulling van mozzarella en       
omwikkeld met parmaham                                  € 19,50

Bovengenoemde hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites, gemengde salade en verse groente


