Warm Belegde Broodjes

k e u z e u i t I ta l i a a n s e b o l
of Waldkornbol

Twaalf uurtjes*

Soep naar keuze, broodje eiersalade met truffeltapenade en een kaaskroket
Soep naar keuze, broodje kreeftkroket en een broodje gerookte zalm
Soep naar keuze, broodje rundvleeskroket en een broodje carpaccio

12.75

Eendenborst

11.25

13.75
12.75

Geserveerd op een gua bao broodje met hoisinsaus
Gebakken beenham

10.25

Kaas, krokante ui en savora-mosterdcreme
Brioche broodje met krokant buikspek

10.75

Van de broiler met atjar en pindasaus
Holtkamp Kroketten*
9.75

Twee kaaskroketten
Twee kreeftkroketten
Twee rundvleeskroketten

10.50
9.75

Op wit of bruin landbrood geserveerd

*

P l at e s

geserveerd met friet
en salade

Biefstuk

20.50

Gegrild op onze broiler, met ui, spek, champignons en jus de veau
Kipsaté

18.75

Met satesaus, kroepoek en atjar
Dry aged burger

Gegrild op onze broiler, op een briochebol met pancetta,
gebakken ui, kaas, augurk, tomaat, spiegelei, sla en mayonaise

16.50

DE
LUNCH
KAART

Genieten!

SOEPEN

Koud Belegde Broodjes

Geserveerd met brood
en kruidenboter

met basilicumroom
Mosterdsoep met Friese droge worst
Dagsoep vraag uw bediening
Tomatensoep

6.00
6.00

k e u z e u i t I ta l i a a n s e b o l
of Waldkornbol

Lunch Plateau te bestellen vanaf 2 personen

14.25 P.P.

Soepje naar keuze, gerookte zalm, pate, huisgemaakte eiersalade en buikspek.
Geserveerd met brood en smeersels

6.00
Gerookte zalm

10.50

Limoen en cocktailsaus

SALADES

Geserveerd met brood
en kruidenboter

Burrata

Salade Caprese

14.25

Burrata, gemarineerde tomaten en basilicum

10.50

Gele biet, geroosterde tuinbonen en balsamicostroop
Huisgemaakte eiersalade

Salade De Dikke van Dale

13.75

Pancetta, geitenkaas, olijven, champignons en tomaat

9.75

Truffeltapenade, radijs en sla
Carpaccio

Vissalade

14.75

Gerookte zalm, gamba’s, tonijnsalade, gekookt ei, geroosterde
tuinbonen en wasabidressing

11.75

Oude kaas en Savora-mosterdcreme
Toast Paté van ree met pistache

10.75

Uiencompote en vijgen
Tonijnsalade

TOSTI’S
Tosti ham/kaas

4.75

Wortelwrap met kip

Tosti Hawaii

5.25

Sla, ui, oude kaas en mosterdcreme

Tosti Gruyère kaas met pancetta

6.00
Bietenwrap met gerookte zalm

Tosti kip grillworst

Sla en gekookt ei

WRAPS

keuze uit wit of
bruin landbrood

6.00

8.75

9.75

Rode biet met mierikswortelmayonaise

Eiergerechten

keuze uit wit of
bruin landbrood

Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter met gerookte zalm

Pesto en kaas
Tosti Tuna Melt

9.75

Smoothies

11.50

Tosti Caprese

Mozzarella, tomaat en pesto

6.00

4.95

Banaan/Aardbei en verse jus

4.95

Little Italy

Gebakken groenten, kaas en pancetta
Hangover ontbijt tot 17 uur verkrijgbaar:

Club Sandwich

9.75

Tonijnsalade, kaas en ui
Mango/Ananas en verse jus

keuze uit wit of
bruin landbrood

Sandwich met gegrilde rib-eye,
gegrilde groenten, pesto en mayonaise.
Geserveerd met friet

Boerenomelet
6.00

8.75

Sandwiches

Engelse uitsmijter

Pancetta, kaas, worstjes en tomaat

11.00

Kip, ei, pancetta, tomaat, kaas, kerriemayonaise en sla. Geserveerd met friet

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot de bediening. Zij vertellen u er graag meer over.

12.25

11.25

