HARDE LUXE BROODJES

LUNCH-SPECIALITEIT VAN DE CHEF

U kunt bij ons een keuze maken uit de volgende
broodsoorten: wit rustiek, ciabatta bruin, bruine
boerenbol of een Italiaanse bol.

CLUBSANDWICH MET GEROOKTE KIP
Roomkaas,bacon, sla en tomaat geserveerd met chips €10,25

Buffelmozzarella met basilicumpesto en
amor tomaatjes			
Gerookte zalm met mosterd-dille saus
en komkommer-pappardelle
Reypenaer VSOP met wilde rucola sla
en mosterddressing
Filet Martino met augurk en ei 		
Parmaham met vijgenchutney		
Broodje gezond met ham, kaas, komkommer,
mayonaise, ei en tomaat			
Pittige warme kip met spek en champignons
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Grana Padano		
Salade met tonijn, mais, avocado en cashewnoten
Broodje met hummus, avocado, feta en sesamzaadjes

CLUBSANDWICH MET GEROOKTE ZALM
Roomkaas, komkommer-pappardelle, sla en tomaat
geserveerd met chips 			

SPIES TRATTORIA

€8,00
€8,50
€7,50
€7,50
€7,75
€8,00
€8,25
€8,75
€7,75
€7,75

€11,00

U krijgt drie mini broodjes belegd met het volgende:

broodje hamburger met chimichurri, broodje pittige kip en
broodje chorizo kroket

ETAGÈRE LUNCH

€14,50 P.P.

De etagère lunch is alleen vanaf twee personen te
bestellen en bestaat uit:

- Een mini broodje met hummus, kipfilet en avocado en
een minibroodje met Reypenaer VSOP
- Twee mini sandwiches met kip en zalm
- Tonijnsalade met mais, avocado en cashewnoten
- Fruitsalade met diverse soorten fruit
- Mini verrassingsdessertje

KLEINE LUNCH
Uitsmijter ham of kaas			
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter carpaccio			
Uitsmijter Pasta & Pesto

€8,00
€8,50
€9,75
€10,00

Omelet met gebakken champignons		
12 uurtje a la Pasta & Pesto

€8,75
€9,75

(kastanjechampignons, rode ui, spekreepjes en ham)

(uitsmijter Pasta & Pesto, weckpotje pomodori soep, Van Dobben kroket)

€11,25

CLUBSANDWICH MET RUNDERCARPACCIO
Truffelmayonaise, pijnboompitten, sla en
€11,25
Grana Padano geserveerd met chips
		
DUO WRAP ZALM/RUNDERCARPACCIO
- Gerookte zalm, avocado, truffelmayonaise en mesclun
- Carpaccio, rucola, Grana Padano en pijnboompitten €12,90

HUISGEMAAKTE TOSTI’S
Kinder tosti met ham/kaas
Huisgemaakte tosti met ham/kaas
Huisgemaakte tosti geitenkaas met spek, basilicum
pesto en honing 				
Huisgemaakte tosti gerookte zalm met kaas en rode ui
Huisgemaakte tosti buffelmozzarella met
basilicumpesto en pomodori tomaatjes

€5,00
€6,85
€8,95
€8,95
€8,25

SALADES
INSALATA CAPRESE
Salade van amor tomaatjes, buffelmozzarella,
verse basilicum, rucola en grof zeezout 		

€10,75

SALADE RUNDERCARPACCIO
Carpaccio van rund, salade van diverse gegrilde
groenten, slasoorten met verse kruiden, pijnboompitten en Grana Padono				

€11,00

TUINKRUIDEN-SALADE MET TONIJN
Diverse soorten sla en kruidenmix met pijnboompitten, tonijn en Grana Padano 			

€10,50

GEITENKAAS-SALADE
Salade met diverse slasoorten, gegratineerde
geitenkaas met spek, honing, appel en walnoot

€11,00

SCAMPI-SALADE
Salade met gebakken scampi’s, tomaat, taggiasche
olijven, rode ui en aioli

€12,00

BORRELKAART
Dipsticks met huisgemaakte truffelmayonaise 								€2,50
Mandje oerbrood met tapenade en kruidenboter 							
€3,75
Flammküchen met spek, ui en kaas 									€11,85
Flammküchen met zalm, groene asperges rode ui en kaas						
€11,85
Flammküchen met geitenkaas, appel en walnoot							€11,85
Nacho met guacamole en kaas per 2 personen								
€7,75
Portie van Dobben bitterballen (10 stuks) 								€7,50
Portie gemengde bittergarnittuur (10 stuks) 								€6,50
Portie chorizokroketjes (6 stuks) 									€6,00
Portie gambakroketjes (6 stuks) 									€6,00
Kaasplankje met brood 										€8,50
Mega bittergarnituur: kaas, worst, gemengd bittergarnituur (35 stuks)					
€16,50
Antipasti etagère vanaf 2 personen 									€8,50 p.p
Bruschetta plank, bruschetta’s met tomatensalsa, zalm en mierikswortel,
tonijnsalade met mais, avocado en cashewnoten							€9,00

BORREL ETAGÈRE
BIJPASSEND BIJ WIJN
Diverse tapenades, truffelmayonaise, dipsticks,
gefrituurde scampi’s, olijvenmix, bruschetta met
tomatensalsa, calamarisringen, garnalenkroket,
spinata romana en olijvenbrood
Te bestellen vanaf 2 personen à €11,50 per persoon

BORREL ETAGÈRE
BIJPASSEND BIJ BIER
Diverse tapenades, truffelmayonaise, dipsticks,
gefrituurde scampi’s, van Dobben bitterbal,
chorizokroket, albondigas, worst & hamproeverij
en olijvenbrood
Te bestellen vanaf 2 personen à €11,50 per persoon

