Lactosevrije Lunchkaart
Soepen
Alle soepen worden geserveerd met brood en aioli
Verse tomatensoep * 5,25
Boeren groentesoep met soepvlees 5,25
Erwtensoep met rookworst 6,25

Onze heerlijke zuster salades
Alle salades worden geserveerd met brood en aioli

Zuster Sarto’s salade 10,50 / 16,50
Gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes en mosterd dille dressing

Zuster Ludgerus salade* 9,50 / 14,50
Gemarineerde runderhaaspuntjes, gebakken champignons, ui, spek en croutons

Zuster Liesbeth’s salade 9,00 / 14,50
Carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing

Broodjes
Boerenmik wit en bruin, Italiaanse bol of rustiek broodje
Broodje met carpaccio van Biezenrund 10,00
Met pijnboompitjes en truffelmayonaise

Broodje met tonijnsalade 7,95
Met rode ui en komkommer

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen

Deze kaart is gericht op gasten met een lactosevrij dieet. Heeft u tevens een andere dieetwens
of voedselallergie, laat het ons weten, we kijken graag met u samen naar de mogelijkheden.

Carpaccio
Carpaccio van Biezenrund 10,50
Met truffelmayonaise of pestodressing, Parmezaanse kaas, pijnboompitten
en groene salade

- Extra geschaafde eendenlever + € 2,95
- Extra 3 gebakken gamba’s + € 4,95
Eiergerechten
Boer Geert’s uitsmijter 9,25
Met 3, 4 of voor wie durft 5 eieren! Belegd met ham en spek

Roerei met zalm 10,50
Roerei met ham 10,00
Warme gerechten
Saté van varkenshaas met brood 13,50 / Saté van varkenshaas met friet 14,95
Geserveerd met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Twee vegetarische kroketten met brood 9,25
Brood pulled pork 11,50
Italiaanse bol met pulled pork, koolsla en barbecuesaus

Beefburger van de chef 14,00 met friet 16,00
Beefburger op Italiaanse bol, met pulled pork, bacon, tomaat en truffelmayonaise

Biggetjesmenu 10,00 per couvert
Deze gerechtjes zijn ook los te bestellen.
Tomatensoep
of
Groentesoep
***

Frietjes met een snack naar keuze
vegetarische kroket
frikandel
2 knakworsten
Mini Mac de Kluis (meerprijs € 2.75)
kleine hamburger op een zacht broodje
***
Bolletje sorbetijs

