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L U N C HL U N C H

Geniet van een heerlijke lunch of diner. 
Al onze gerechten worden dagelijks vers bereid met streekproducten.

Vegetarisch

Veganistisch



Luxe broodjes
Keuze uit: witte pita bol of bruine pita bol
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Broodje paddenstoelen                                                                                   
Gebakken paddenstoelen in knoflookolie, gegratineerd met Grana Padano 
of vegan kaas.

Broodje runder carpaccio                                                                   
Geserveerd met gefrituurde uitjes, rucola, truffelmayonaise, Grana Padano en pittenmix.

Broodje gepocheerde peer                                                                        
Geserveerd met gepocheerde peer, blue stilton kaas en aceto balsamico stroop. 

Warme gerechten
Keuze uit: wit of bruin brood

Brood met kroketten                                                                             
Twee kroketten met brood, geserveerd met mosterd. 

Fruitpark trio                                                                                       
Broodje carpaccio, broodje kroket en pompoensoepje.
Ook met vegan kroket te bestellen.

Tosti van de plaat                                                                               
Van 3 witte boterhammen, met ham/kaas of kaas. 
Keuze uit: curry, mayonaise of ketchup.

Brood met vegan kroketten                                                                   
Twee vegan kroketten met brood, geserveerd met mosterd. 

Romige pompoensoep                                                                            
Op basis van vegan room en gepofte pepitas.

Broodje tuna melt                                                             
Tonijnsalade uit de oven met gesmolten kaas.

Broodje surf en turf                                                                                    
Runder carpaccio met gamba's en truffel mayonaise.
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Omelet                                                                             
Naturel geserveerd met ham/kaas of gerookte zalm.
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Voor de kleine gasten

Frites met een snack                                                                               
Met fritessaus of appelmoes. Keuze uit: frikandel, (vegan)kroket, kaassoufle of kipnuggets.

Poffertjes met vers fruit                                                                           
Geserveerd met een bakje fruit, poedersuiker en stroop.

Maaltijd salades
Salades worden geserveerd met brood en gezouten roomboter.
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Broodje ham, kaas of zoet beleg                                                             
Keuze uit: Wit of bruin brood.

Broodplankje                                                                                      
Flatbread besprenkeld met olijfolie, geserveerd met camembert, aioli, bruschetta en 
kruidenboter.

Kinder tosti met ham/kaas of kaas                                                               

Om mee te bestellen

Bowl met frites                                                                                     
Geserveerd met fritessaus.
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Salade runder carpaccio                                                                    
Met gefrituurde uitjes, truffelmayonaise, Grana Padano, pittenmix, rucola en gemengde sla.

Herfstsalade                                                                     
Met gepocheerde peer, blauw schimmel kaas en gegrilde groente. 
(ook vegan te bestellen) 

Salade tonijnsalade                                                             
Met gemengde sla, paprika, rode ui, tomaat, komkommer en olijven.
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Tot ziens!


