Lactosevrije lunchkaart
Soepen
Alle soepen worden geserveerd met brood en aioli

Verse tomatensoep* 5,95
Met balletjes

Boerengroentesoep* 5,95
Met balletjes

Erwtensoep 6,95
met rookworst en glutenvrijbrood met spek en mosterd
* Gerechten zijn ook vegetarisch te bestellen

Salades
Alle salades worden geserveerd met brood en aioli. 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 Liesbeth’s salade 11,00/15,50
Met carpaccio van Biezenrund, Parmezaanse kaas, pijnboompitten, croutons
en pestodressing

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 tonijnsalade 8,25
Met rode ui en komkommer

Carpaccio
Onze carpaccio wordt geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter.

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

Eiergerechten
Geserveerd op wit of bruin brood

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

Roerei met ham 10,95
Roerei met zalm 10,95

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 vegetarische kroketten met brood 9,95
Beefburger van de chef 15,00
Beefburger op een Italiaanse bol, met pulled pork, bacon,
tomaat en truffelmayonaise

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

Broodje pulled pork 12,50
Italiaanse bol met pulled pork, coleslaw en barbecuesaus

Biggetjesmenu 11,25
Deze gerechtjes zijn ook los te bestellen

Kinder tomatensoep* 3,50
Met balletjes, geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter

Kinder groentesoep* 3,50
Met balletjes, geserveerd met glutenvrijbrood en roomboter

Frietjes 5,50
met een snack naar keuze:
- vegetarische kroket
- 2 knakworstjes
- frikandel
- Mini Mac de Kluis (kleine hamburger op een zacht broodje) (meerprijs €2,75)

Poffertjes 5,50
met poedersuiker en roomboter

Sorbetijsje 3,50

