LUNCHKAART
Het Genieten

TOSTI’S

LUNCHGERECHTEN

tot 16.00 uur

tot 16.00 uur

TOSTI
Met ham en/of kaas
TOSTI EI
Met ham en/of kaas en een spiegeleitje

€ 3,95
€ 4,75

KLEINE TREK
tot 16.00 uur

WORSTENBROODJE
BROODJE HAM EN/OF KAAS
BROODJE KROKET OF FRIKANDEL
2 BOTERHAMMEN met nutella of jam
POFFERTJES met roomboter en poedersuiker

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,95
€ 3,50
€ 4,95

EITJE
tot 16.00 uur

UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS
2 sneetjes brood, wit of bruin, met ham en/
of kaas en 3 spiegeleieren
UITSMIJTER HET GENIETEN
3 sneetjes brood, wit of bruin, met ham
en/of kaas, 3 spiegeleieren, spekjes, ui,
champignons en Italiaanse kruiden
KAATSHEUVELS HALF 1’TJE
2 sneetjes brood, wit of bruin, met ham,
kaas, spiegelei, kroket, tomatensoepje en
rundvleessalade

€ 7,95

€ 9,95

€ 12,50

SOEPEN

2 KROKETTEN OP OERBROOD
Op 2 sneeën wit of bruin oerbrood,
geserveerd met mosterd.
Vegetarische variant met 2 kaaskroketten
DUO DUINTJE
Duinenstokbrood belegd met huisgemaakte
eiersalade, gerookte zalm, rode ui en
truffelmayonaise
STOKBROODJE / OERBROOD
GEROOKTE ZALM
Wit of bruin met gerookte zalm, rode ui,
zongedroogde tomaten en truffelmayonaise
STOKBROODJE CARPACCIO
Wit of bruin met rundercarpaccio, pittenmix,
zongedroogde tomaten, rode ui,
Old Amsterdam en truffelmayonaise
STOKBROODJE WARM VLEES
Wit of bruin met gebakken fricandeau,
smokey BBQ-saus, augurk, mais en rode ui
STOKBROODJE BRIE UIT DE
OVEN
Wit of bruin met warme brie, honing, tijm,
notenmelange en fruitchips
STOKBROODJE GEZOND ‘MAAR
DAN ANDERS’
Wit of bruin met ham, kaas, ui en tomaat uit
de oven, geserveerd met 2 spiegeleitjes
GROENTEN-GEITENKAAS WRAP
Gevuld met diverse soorten groenten, groene
pesto, crème fraiche, notenmelange,
zongedroogde tomaten en geitenkaas

vanaf 11.00 uur

TOMATENSOEP
Met room, groene pesto, bosui en stokbrood
SOEP VAN HET MOMENT
Vraag ernaar bij de bediening

€ 5,50

Liever een duinenstokbroodje? + € 1,00

€ 5,50

LUNCHKAART

€ 7,95
€ 9,50

€ 9,75

€ 8,95

€ 9,95
€ 8,50

€ 7,95

€ 7,95

€ 12,50

