dagKAART

12.00
16.30

KHOLUNCH 14

war me SANDWICHES

To m a t e n s o e p , m i n i u i t s m i j t e r K h o t i n s k y ,
een b rood je kom ijnekaas en een b rood je
m et am b ac ht el ijke kroket

8
KROKETTEN
desembrood met twee ambachtelijke kroketten en
bietenmosterd
VEGETARISCHE KROKETTEN
9,5
desembrood met twee ambachtelijke vegetarische
kroketten en bietenmosterd

Soepen
TOMATENSOEP
met pestoroom en mozzarella

CROQUE MONSIEUR
met boerenkaas, livar ham en tomatensalsa

6

eier ger echt en

DESEMSANDWICHES
GEROOKTE ZALM
10
broodje met gerookte zalm, mesclun sla, gepickelde
rode ui, kappertjes en vadouvan crème
CARPACCIO
met spekjes, truffelmayonaise, sjalot, oude
brokkelkaas, rucola, bieslook en kappertjes

10

9
SERRANOHAM
met gedroogde tomaat, olijf, kappertjes, snipper
oude kaas en aioli
KOMIJNEKAAS
met pesto, cornichons en gegrilde groenten

5,5

UITSMIJTER KHOTINSKY
11,5
carpaccio, spekjes, truffelmayonaise, sjalot, oude
brokkelkaas rucola, bieslook en kappertjes
UITSMIJTER
met ham en/of kaas
QUICHE (2 st uks)
keuze uit zalm met doperwten,

8

11

truffel, aardappel met walnoten of
spek met prei

8

ANTI PASTI
CHARCUTERIE
proeverij van diverse vleeswaren, met
gemarineerde olijven en knoflookbrood.
Voldoende voor 2 personen

SALADE
CEASAR SALADE
11/ 16
heerlijk verse salade met little gem, gegrilde kip,
knoflook, croutons, en parmezaanse kaas met een
romige dressing

BROOD MET KRUIDENBOTER
DIRTY FRIES
keuze uit limoen, truffel en piccalilly

16

4,5
5

KINDERGERECHTEN
PANCAKES
versgebakken pancakes (2 stuks)

5

BOTERHAM
met ham, kaas, pindakaas, hagelslag of jam

3,5

TOMATENSOEP

3,5

KINDERIJSJE

3,5

Voor kindergerechten besteld door
volwassenen geldt een meerprijs

Gr oepenl unch 16pp
voor groepen van 11 personen of meer serveren
wij (op basis van reservering) een speciale lunch
op tafel met een soepje, broodje kroket, diverse
sandwiches, jus d?
orange, appelsap en melk

