LUNCHKAART
BROOD

LUNCHSPECIALITEITEN

U heeft bij ons keuze uit wit of bruin brood van Bakkerij Tom van Otterloo

Burger, suiker sla, tomaten relish, vegan-kaas, uienringen, frietjes

Old Amsterdam kaas, met grove mosterd 8.00
Carpaccio, Old Amsterdam, pijnboompitten, zongedroogde tomaten 11.00

en gegrilde maiskolf 18.00
Croque monsieur, Franse gegratineerde tosti met ham, kaas bechamelsaus 8.00

Geitenkaas, uit de oven, met honing en gemengde noten 9.50

Croque madame, zoals de croque monsieur met een spiegelei bovenop 8.50

Huisgemaakte tonijnsalade, met olijvenmayonaise 9.00

12-uurtje Zypendaal, klein glaasje soep, boterham met 1 Bourgondiër kroket,

Ossenworst, met piccalilly mayonaise en Amsterdams zuur 11.00

boterham met Old Amsterdam 11.50

Pulled jackfruit, huisgemaakte BBQ-saus, krokante uitjes 10.50
Bourgondiër Kroketten, 2 stuks met mosterd (rundvlees/vega) 9.00

Biefstuk, met brood, sla en eigen jus 18.00

mogelijk

Warme beenham, met honing-mosterdsaus 9.00

EIERGERECHTEN
Uitsmijter naturel, 3 gebakken eieren, op brood 7.50
Uitsmijter ham en kaas, 3 gebakken eieren met ham en kaas, op brood 8.50

KINDER LUNCHKAART
Je hebt bij ons keuze uit wit of bruin brood van Bakkerij Tom van Otterloo

Uitsmijter Zypendaal, 3 gebakken eieren met ham, kaas en spek op brood 9.00

Boterham met hagelslag of pindakaas 2.10

Boerenomelet, omelet met champignons, diverse groenten, aardappels en spekjes,

Boterham met boerenham of kaas 2.50

met brood 10.00

Boterham met 1 bourgondiër kroket met mosterd of mayonaise 4.50

mogelijk

mogelijk

Tosti met ham en/of kaas 4.00

SALADES EN SOEPEN
Mango en avocado, rucola, pijnboompitten, chili vinaigrette 13.00
Peer & Rosbief, gekarameliseerde ui, balsamico stroop, Parmezaanse kaas 13.00
Tonijn Carpaccio, zoetzuur van komkommer, oosterse vinaigrette 13.00
Soep van het moment, vraag de bediening naar de soep van het moment 7.00

Tomatensoep met balletjes 4.00

mogelijk

Pannenkoek met stroop en poedersuiker 6.00
Zie je iets lekkers van de “grote mensen” lunchkaart?
Vraag de bediening naar de mogelijkheden om het in een kleinere portie te bestellen.
= vegan

= vegetarisch

