LUNCHkaart

SOe p e n
PASTINAAKSOEP
gremolata
GEROOSTERDE TOMATEN-POMPOENSOEP
veldslacrème | chorizo | ook vegetarisch te bestellen

6,50

l u nc hto pper 12 eu r o

6,50

PER PERSOON:
Kopje tomaten-pompoensoep,
een kleine boerentosti en een
sandwich met gerookte zalm
(ook vegetarisch te bestellen)

Op b r ood v a n
STREEKBAKKER JORRIT
TWEE GARNALENKROKETTEN
11,50
gefrituurde peterselie | citroenmayo
TWEE RUNDERKROKETTEN
10,00
mosterd van de Hemel
GROENTENCHUTNEY VAN DE HAGERT
6,50
belegen Ravenswaard kaas
GEROOKTE ZALM VAN LANDGOED DOORNIK
10,00
mierikswortel | bietenhummus
PASTRAMI VAN HERT
9,00
oude Ravenswaard kaas | rode kool |
gerookte knoflookmayonaise
ALPHENAER GEITENBRIE
7,00
cranberries | honing van Bijmegen | pecannoten
AVOCADOSMASH
7,50
gepocheerd ei | gepofte tomaat
met bacon + 1,00
GEPOCHEERDE EIEREN
9,50
gerookte zalm van landgoed Doornik | spinazie |
Hollandaisesaus
GETOAST BANANENBROOD
7,00
ricotta | honing van Bijmegen
BIETENHUMMUS
6,50
gedroogde tomaat | little gem
BOERENTOSTI
5,50
roasted pork | belegen Ravenswaard kaas |
huisgemaakte tomatenketchup
HONINGMOSTERDKIP
7,50
honing van Bijmegen | zoetzure komkommer |
Hemelse mosterdmayo

Sa l ad e
MAKREEL SALADE
gepocheerd ei | aardappel | olijf | tomaat | venkel
SALADE UIT DE TUINEN
met groenten van lokale tuinders (vegan)
HOLLANDSE CEASAR SALADE
kip | oude Ravenswaard kaas | croutons | spek |
gekookt ei
GEBRANDE ALPHENAER GEITENBRIE
cashewnoten | honing van Bijmegen | witlof

11,00
10,00
11,00

ki nder g er ec hten
VERSE TOMATENSOEP
VRIJE UITLOOPKIP
biologische friet | frisse salade | mayonaise
KABELJAUW
biologische friet | frisse salade | mayonaise
KINDERTOSTI
huisgemaakte tomatenketchup

3,00
6,50
6,50
2,50

zo et
APPELTAART VAN STREEKBAKKER JORRIT
FRIANDISES
diverse huisgemaakte kleine zoetigheden

4,00
7,00

Bo r r el g er ec hten
OLIJVEN
SWEET & SPICY NOOTJES
BITTERBALLEN VAN SHORTRIB
Hemelse mosterdmayo
BROOD VAN STREEKBAKKER JORRIT
huisgerookte boter
CHURROS
geitenkaas | honing van Bijmegen |
grof zeezout
BORRELPLANK
met vleeswaren van The Black Fox |
kaas van Ravenswaard | pickels | toast |
mosterd van de Hemel
ZEEUWSE OESTERS
sjalot | bieslook | sherryazijn

11,00
met spekjes
+ 1,00

direct reserveren

4,00
3,00
7,00
4,00
5,00
12,00

1 st. 2,50
6 st. 14,00
12 st. 28,00

