LUNCH
11.30 – 15.00 uur

Soepen
Tomatensoep – met runderballetjes

5

Uiensoep - met gegratineerd stokbroodje kaas

5

Runderbouillon - met verse groenten, soepvlees

5

Aspergesoep - met stukjes asperge, ei

5

Club sandwiches
Gerookte kip - met spek, komkommer, tomaat

9

Gerookte zalm - met komkommer, rode ui, tomaat, ei

11

Gezond - met ham, kaas, komkommer, tomaat, rode ui, ei

9

Alle club sandwiches worden geserveerd met frites.
Keuze uit brood: wit of bruin desem brood

Salades
Gerookte kip - met cocktailsaus

12,50

Carpaccio - met pesto, Manchego kaas, pijnboompitten

12,50

Geitenkaas - met honing, walnoten

12,50

Asperges - met witte Asperges, Serranoham, geitenkaas

13,50

Gerookte zalm - met rode ui, komkommer, gekookt ei

13,50

Alle salades worden geserveerd met brood, kruidenboter, basilicummayonaise

Uitsmijters
Uitsmijter met 3 spiegeleieren (wit of bruin desem brood) met:
ham

8,50

kaas

8,50

ham & kaas

8,50

rosbief

10

spek

10

zalm

11

Hamburgers
Burger v.d. Chef - met spek, tomaat, ui, kaas, ei, bbq saus

11

Cheese Burger
- met augurk, tomaat, ui, cheddarkaas,
truffelmayonaise

10

Salsa Burger

12

- met gebakken groente, salsasaus, geitenkaas

Alle hamburgers worden geserveerd op een Italiaanse bol met sla en frites.

Broodjes
Beef teriyaki – met Oosters roergebakken groente

9

Pikante kip - met knoflooksaus

7

Caprese – met Serranoham, tomaat, buffelmozzarella

9

= zonder Serranoham
Keuze uit brood: Waldkorn, Italiaanse bol, wit of bruin brood

Broodjes
Manchego – met zongedroogde tomaatjes, sla

8

Carpaccio - met pesto, pijnboompitten, Manchego kaas

9

Huisgerookte forel - met crème van dille

9

Eiersalade – met gebakken spek

7

Keuze uit brood: Waldkorn, Italiaanse bol, wit of bruin brood

Deelbrood

(v.a. 2 personen)
Groot Turksbrood belegd met vlees, vis of vegetarisch beleg
of een mix

Wist u dat we, naast Shared Dining, voortaan ook
Shared Lunch serveren? Dit is mogelijk vanaf 4 personen
en uitsluitend op reservering
(minimaal 1 dag van tevoren aub)

wachtwoord: Baronie10
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