Lunchkaart

Soepen
Alle soepen worden geserveerd
met stokbrood en kruidenboter.

Tosti’s

Verse tomatensoep* 5,

Tosti ham 5,50

95
Met balletjes

Tosti kaas 5,50
Tosti ham en/of kaas 5,50

Boerengroentesoep* 5,95

Tosti Italië 6,25

Met balletjes

Met ham, kaas, tomaat en ui

Erwtensoep 6,95
Met rookworst en roggebrood met spek

Carpaccio
Onze carpaccio wordt geserveerd met stokbrood en kruidenboter.

Carpaccio van Biezenrund 10,50
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, groene salade
en truffeldressing

- Met geschaafde eendenlever + 3,00
- Met 3 gebakken gamba’s + 4,95
Salades

Alle salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter. De salades zijn
te bestellen als voorgerecht of als maaltijdsalade.

Zuster Sarto’s salade 11,50/17,50
Met gerookte Rijpelaal paling, zalm, makreel, kappertjes
en mosterd-dille dressing

Zuster Madeleine’s salade* 10,95/16,50
Met lauwwarme geitenkaas met honing, vijgen, zoetzure uien,
gesuikerde noten en bacon

Zuster Liesbeth’s salade 11,00/15,50
Met carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons
en pestodressing

Zuster Helena salade* 11,50/16,50
Krokante vegetarische kip, Parmezaanse Kaas, croutons en caesardressing

Broodjes
U heeft de keuze uit een Italiaanse bol of een donkere, rustieke bol.

Broodje carpaccio van Biezenrund 10,75

Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pestodressing

Broodje lauwwarme geitenkaas 9,65

Met honing, vijgen, gesuikerde noten en zoetzure ui

Broodje tonijnsalade 8,25
Met rode ui en komkommer

Broodjes hummus 8,25

Met ei, gegrilde paprika, komkommer en sla

Bloedworst met gebakken appel 9,50
Op wit of bruin brood

* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen

Eiergerechten
Boer Geert’s uitsmijter 9,75
Met 3, 4 of voor wie durft 5 eieren! Belegd met ham, kaas en spek

Vegetarische uitsmijter 10,50
Met 3, 4 of voor wie durft met 5 eieren! Met avocadospread, tomaat en kaas

Twaalf uurtje ‘traditioneel’ 10,75 met soep 13,75
Drie sneeën brood met ham, kaas, rundvleeskroket, gebakken ei
en huzarensalade. Uit te breiden met een kop soep naar keuze

Twaalf uurtje ‘op zee’ 12,75 met soep 15,75
Drie sneeën brood met garnalenkroket, tonijnsalade en gebakken ei.
Uit te breiden met een kop soep naar keuze

Twaalf uurtje ‘van het land’ 10,75 met soep 13,75
Drie sneeën brood met groentekroket, gebakken ei, kaas,
tomaat en avocadospread. Uit te breiden met een kop soep naar keuze

Warme gerechten
Saté van varkenshaas met brood 14,50
Met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Saté van varkenshaas met friet 16,95
Met satésaus, atjar, kroepoek en gebakken uitjes

Twee bourgondische kroketten met brood 8,95
Twee ambachtelijke garnalenkroketten met brood 12,95
Twee vegetarische kroketten met brood 9,95
Beefburger van de chef 15,00
Beefburger op een briochebroodje, met pulled pork, bacon, tomaat en truffelmayonaise

Beefburger van de chef met friet 17,50
Beefburger op een briochebroodje, met pulled pork, bacon, tomaat en truffelmayonaise

Broodje pulled pork 12,50

Voedselallergie?
Vraag onze medewerkers naar
de allergenenkaart.

Briochebroodje met pulled pork, coleslaw en barbecuesaus

Desserts
Trifle speculoos 6,50 speculooscrumble, witte chocolademousse en slagroom
Hemelse modder 6,95 luchtige chocolademousse met slagroom
Coupe stroopwafel 6,75
stroopwafel ,vanille-ijs met karamelsaus en stukjes stroopwafel

Melkmeisje 4,85 2 bollen vanille-ijs met aardbeien- of chocoladesaus
Schwarzwalder kirsch coupe 6,95
vanille- en kersenijs met brownies, kersen en slagroom

Zoet plankje 5,00 plankje gevuld met verschillende huisgemaakte zoete lekkernijen
Cheesecake 7,50 Geserveerd met bosvruchten, slagroom en bosvruchtensaus
Coupe stoofpeer 6,95 Bol vanille-ijs en stoofperenijs met stoofpeertjes en slagroom

