Lunchkaart
tot 16.00 uur

Soep van de dag
Uiensoep
Broodje met kruidenboter
Broodje met aïoli
Broodje met A´damse kaasdip
Broodduo met de 3 smeersels (wit en bruin met kruidenboter, aïoli en A’damse kaasdip)
Salade met gerookte zalm
Rundercarpaccio
Proeverijtje (mini carpaccio, ham met meloen en dagsoepje)
Twaalfuurtje:
Sneetje brood met kaas en kroket, mini dagsoep
rundvleessalade en sla
2 kroketten met brood (Kwekkeboom)
Bittergarnituur tot 17.00 uur

Portie bitterballen 8 stuks
Portie bitterballen 20 stuks
Portie kaasstengels 8 stuks
Portie gesorteerd bittergarnituur 8 stuks (bitterbal, loempia, frikandel en kaassoufflé)
Portie gesorteerd bittergarnituur 20 stuks (bitterbal, loempia, frikandel en kaassoufflé)
Uitsmijters
Uitsmijter “De Hoef” rundvleessalade, sla en 3 sneetjes brood belegd met: kaas,
ham en rosbief, daarop eieren met gesmolten kaas.
Uitsmijter ham
Uitsmijter spek
Uitsmijter kaas
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter rosbief
Boerenomelet met kaas
(Onze uitsmijters worden geserveerd met 3 boterhammen, 3 eieren en salade)
Ciabatta of Boeren volkoren bol
“Hete kip” kipreepjes, champignons, taugé en vlammensaus
“Hollands glorie” Rosbief, Old Amsterdam met honingmosterddressing
Rundercarpaccio met rucola, parmezaan, pijnboompitjes, croutons, kappertjes
en pestomayonaise
Gerookte zalm met sla, rode ui en dilledressing
Panini
Panini ham en kaas
Panini salami en kaas
Panini “Hawaï”, ham, Old Amsterdam en ananas
Panini “Italia”, tomaat, salami, ui, mozzarella en Italiaanse kruiden
Panini met kip, oude kaas en pittige shirachasaus
(alle panini’s worden geserveerd met een bakje tomatenketchup)
Maaltijdsalades
Gerookte Zalmsalade met gemengde sla, gerookte zalm, tomaat, komkommer,
gefrituurde kappers en dilledressing
Kipsalade met gemengde sla, pittige kip, ui, taugé, komkommer en tomaat
Onze salades worden geserveerd met een ciabatta met roomboter

€ 5,00
€ 5,50
€ 3,70
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