LUNCH KAART
BROODJES
SALSA KIP

WARM:
13,5

Malse kippendijen, salsa saus en cashewnoten

BEEF SESAM

12,9
9,5

TOSTI MEXICAANS GEHAKT

10,9

Een tosti met gekruid gehakt en kaas geserveerd
met chilisaus

TOSTI KIP SHOARMA
9.9

14,5
4.5
5,5
5,5

Een tosti met kaas en kip shoarma geserveerd
met knoflook dip

KROKETTEN OP BROOD

Huisgemaakte tonijnsalade met komkommer,
tomaat en een gekookt eitje

PULLED PORK

TOSTI

14,9

Ham, kaas, komkommer, tomaat en ei
Lekker gezond!

TONIJNSALADE

HUISGEMAAKTE KIPSATÉ

Naar keuze: ham/kaas | kaas | kaas/tomaat |
kaas/ananas

Gerookte zalm met kruidensaus en een gekookt ei

GEZOND

14

Geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek,
seroendeng en friet met mayonaise

Met sla, tomaat en komkommer en
honingmosterdsaus

GEROOKTE ZALM

MEXICAANS GEHAKT
Mexicaans gekruid gehakt met salsasaus
en gesmolten kaas

Met rucola, pestodressing, oude kaas
en pijnboompitten

WARME BEENHAM

6,5

Geserveerd met brood

14.9

Puntjes van de haas, sesam, bosui, ketjap,
een gekookt ei en cashewnoten

BLACK ANGUS CARPACCIO

WISSELENDE SOEP

9.9

100% rundvlees

13,5

Heerlijk varkensvlees met Jack Daniels saus

UITSMIJTER

9

3 gebakken eieren met ham en kaas

GROENTEN OMELET

9

Eieren met champignon, paprika, prei en
gesmolten kaas

SALADES

HAMBURGER / CHEESEBURGER (+0,6)

SALSA KIP

Standaard met sla, tomaat en augurk.
Optioneel kunt u er een cheeseburger van maken.

14,3

Malse kippendijen, salsa saus en cashewnoten

BLACK ANGUS CARPACCIO

13,5

Met rucola, pestodressing, oude kaas
en pijnboompitten

GEITENKAAS

14,5

14,3

DESSERT:
APPELGEBAK

Een frisse salade met geitenkaas, pecannoten,
appel en honingmosterdsaus

3.9

Lauwwarm appelgebak

AARDBEIEN CHEESE CAKE

4,9

Heerlijk romige cheesecake

POFFERTJES
Roomboter, poedersuiker

SPECIALS
GEROOKTE PALING

14,9
16,9

Een club sandwich met paling, zalm
en een gekookt ei

PROEVERIJ ELDERS (2 personen)

SLAGROOM
Extra slagroom

Heerlijke gerookte paling met toast

VIS OP STAPEL

5.5

29.9

Een proeverij salsa kip, beef sesam,
lauwwarme beenham, chorizo kroketjes en
soep en brood met knoflook dip

Heeft u een allergie? Meld het a.u.b. aan ons!
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