Lunchkaart
Iedere dag van 12.00 – 14.30 uur
Soepen

Brood

Soep-baguette 		

€10,50

Baguette gegratineerd

€7,50

Lunchcombo

Bruin stokbrood met champignons, paprika en ui,

Soep naar keuze in combinatie met

overbakken met kaas

•

Ciabatta salami kaas tomaat rucola uit de oven

•

Clubsandwich gezond

Kroketten met brood		

•

Rustique brood Carpaccio

Twee kroketten met mosterd op wit of bruin brood

(Voor vissoep wordt €2,00 extra in rekening gebracht)

Soep-salade 		

€10,50

Lunchcombo

Uitsmijter Blok 10

€7,50

		

€8,95

Bruin brood met achterham, kaas en drie eieren

Soep naar keuze in combinatie met

Ciabatta uit de oven

•

Caesar salade

Ciabatta met salami, tomaat en gebakken

•

Salade gerookte Zalm

champignons, overbakken met brie

•

Geitenkaassalade

(Voor vissoep wordt €2,00 extra in rekening gebracht)

Tomatencrèmesoep

		

Tomatensoep met room en verse basilicum

Franse uiensoep

		

Gegratineerde uiensoep

Bouillabaisse			

€5,50
€5,75
€8,50

Rijk gevulde Franse vissoep

kaas 			
ham kaas			
hawaii			
brie 				

Tosti met brie, tomaat en rucola

Tosti serranoham			

en mosterdsaus

Clubsandwich kip 		

€8,95

Drie plakken bruin brood belegd met kiprollade,
gebakken bacon, sla, tomaat en mosterdsaus

€8,50

achterham, tomaat, komkommer, ei en sla

€4,75
€4,75
€4,95
€6,50
€6,75

Ciabatta carpaccio		

€9,95

Ciabatta belegd met carpaccio, sla, parmezaanse
kaas en aceto balsamico

Burger lunch		

€13,50

Hamburger van 175 gram Hereford rund op een
sesam bun met gebakken bacon, sla, tomaat, ui en
barbecue saus met daarbij aardappelwedges

Z.o.z.
Vegetarisch (verkrijgbaar)

€9,50

Italiaanse bol belegd met warme varkens lende, sla

Drie plakken bruin brood belegd met kaas,

Tosti met serranoham, brie, zongedroogde tomaatjes
en rucola

Broodje warm vlees		

Clubsandwich gezond 		

Tosti’s
Tosti
Tosti
Tosti
Tosti

€8,95

Lunchkaart
Iedere dag van 12.00 – 14.30 uur
Salades
Caesar salade 		

Gerechten
€11,95

Little gem en romanosla met een caesar dressing,
gebakken spekjes, gegrilde kipfilet en parmezaanse
kaas

Salade geitenkaas

€11,95

Frisse salade met appel, druiven, walnoten en warme
geitenkaas

Salade Vis en Scampi

€12,95

Salade met gerookte vissoorten en scampi’s

Saté kip			

€18,50

Kipsaté met gedroogde uitjes, kroepoek en frietjes

Saté varkenshaas

€18,95

Varkenshaassaté met gedroogde uitjes, kroepoek en
frietjes

Zalmfilet			

€19,75

In olijfolie gegaarde zalmfilet met een mosterd dille
saus en frietjes

Classic steak		

€19,75

Biefstuk van de grill met groene pepersaus en frietjes

Vegetarisch (verkrijgbaar)

Voorgerechten
Iedere dag van 17.00 – 21.30 uur
Voorgerechten
Brood met tapenade

		

€4,50

Verschillende soorten brood met drie tapenades

Tomatencrèmesoep

		

€5,50

Tomatensoep met room en verse basilicum

Franse uiensoep

		

Gegratineerde uiensoep

Bouillabaisse		

€5,75
€8,50

Rijk gevulde Franse vissoep

Salade geitenkaas

€12,50

Frisse salade met appel, druiven, walnoten en warme
geitenkaas

Paddenstoelen bladerdeeg

€8,50

Paddenstoelen in een kruidig sausje tussen
bladerdeeg

Caesar salade 		

€11,95

Little gem en romanosla met gebakken spekjes en
kip en parmezaanse kaas

Vis en scampi salade

€12,95

Salade met gerookte vissoorten en scampi’s

Carpaccio de boeuf

€11,75

Huisgemaakte carpaccio met een vinaigrette van
aceto balsamico en Parmezaanse kaas met een
truffelmayonaise

Bruschetta

			

€8,50

Italiaans gekruide tomaten met mozzarella op
krokant rustique brood

Vegetarisch (verkrijgbaar)

Salade Scampi Diamant

€13,50

Salade met diamanthaaspuntjes, scampi, shiitake
en soja dressing

Trio van Bruschetta		

€11,50

3 soorten bruschetta, gerookte zalm, carpaccio en
tomaat/mozzarella

Al onze salades zijn tevens
verkrijgbaar als maaltijdsalade
voor een meerprijs van €4,00

Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten
worden geserveerd
met frietjes en
salade

Iedere dag van 17.00 – 21.30 uur
Hoofdgerechten
Classic steak		

Thaicurry
Authentieke Thaise curry met roerbakgroenten,
cashewnoten en rijst (licht pittig)

€19,75

Biefstuk van de grill met groene-pepersaus

Zalmfilet			

€19,75

Kip				
Scampi			
Vegetarisch 			

€19,50
€21,50
€17,50

Gebakken zalmfilet met een mosterd dille saus

Saté kip			

€18,50

sauzen

Kipsaté met gedroogde uitjes en kroepoek

Saté varkenshaas

€18,95

Varkenshaassaté met gedroogde uitjes en
kroepoek

Spareribs 			

€18,95

Huisgemarineerde spareribs met knoflooksaus

Penne Rigatte

		

€17,50

Vegetarische pasta met paddenstoelen,
aubergine, broccoli en parmezaanse kaas

Zomerse maaltijdsalade

€15,50

Steeds wisselende vegetarische salade, vraag
onze bediening

Kipfilet Serranoham

€18,50

In serranoham gegaarde kipfilet met een truffel jus

Diamanthaas		

€23,50

Gebraden diamanthaas met een saus van rode
port en rozemarijn

Vegetarisch (verkrijgbaar)

Trio van vis 		

€22,50

Drie verschillende soorten vis met twee bijpassende

Hereford Burger		

€13,50

Hamburger 175 gr. Hereford rund op een sesam
bun met gebakken bacon, sla, tomaat, ui en BBQ
saus. Geserveerd met ribbel aardappeltjes

*Wagyu Prime Steak

€29,95

250 gr., unieke smaak, prachtige marmering, erg
mals & vetvrij

*Rib Eye Steak		

€24,50

300 gr., fantastische smaak, perfecte verhouding
en mooi “eye”

*Zowel de Wagyu prime Steak als
de Rib Eye Steak worden geserveerd
met ribbel aardappeltjes en een
keuze uit: pepersaus / truffelsaus of
mosterdsaus

Nagenieten met
onze desserts
De hele dag te bestellen
Desserts
Ijs vers fruit		

		

€6,50

Vanille- en vruchtenijs met vers fruit en slagroom

Dame blanche		

€6,50

Vanille- en straciatella-ijs met warme chocoladesaus
en slagroom

Coupe Blok 10 		

€6,75

slagroom

€6,75

Vanille-, amarena- en chocoladeijs met warme
kersen en slagroom

Pancakes Bosvruchten

€8,50

2 kleine pannenkoekjes met bosvruchten en
vanille ijs

Pancakes Kersen		

€8,50

2 kleine pannenkoekjes met warme kersen en
vanille ijs

Coupe bosvruchten		

€6,75

Vanille-, aardbeien- en bosvruchtenijs met
bosvruchten en slagroom

Tiramisu				 €6,50
Tiramisu met vanille-ijs en slagroom

Chocolademousse 		

€6,95

Witte en bruine chocolademousse met vanille-ijs
en slagroom

Vegetarisch (verkrijgbaar)

Warme apfelstrudell met vanille-ijs, vanillesaus en
slagroom

Kaasplankje

€8,50

Selectie van 4 kaasjes met bijpassend
garnituur

Vanille- en notenijs met nootjes, amaretto en

Coupe warme kersen		

Apfelstrudel			 €5,25

Ijskoffies en speciale koffies vindt u
op onze drankenkaart

