Lunchkaart
(tot 17.00)
Broodjes
Broodplankje met warm stokbrood en dubbel donker met kruidenboter, tapanade,
knoflookmayonaise

€ 7.50

Stokbrood ham, kaas of salami
Stokbrood gezond
Stokbroodje Hawaï met ham, ananas en gegratineerd met kaas
Stokbroodje tonijnsalade met komkommer, rode ui, ei en kappertjes
Stokbroodje warm vlees met gebakken ham, mosterddressing en geserveerd met satesaus
Italiano wit of bruin dezembrood met tomaat, pesto, ui en gegratineerd met brie
Wit of bruin dezembrood met gebakken ui en champignons, spek en brie
Wit of bruin dezembrood met gerookte zalm, kappertjes, rode ui en mierikswortelsaus
Wit of bruin dezembrood met gegratineerde geitenkaas, walnoten en honing

€ 6.50
€ 7.75
€ 7.75
€ 8.50
€ 8.75
€ 7.75
€ 8.75
€10.25
€ 8.75

Diversen
Twee kroketten of frikadellen met brood
Saté een spies van kip met satésaus kroepoek en stokbrood
Uitsmijter ham en/of kaas en een bolletje salade
Uitsmijter Hekseketel met rauwe ham, kaas en een bolletje salade
Uitsmijter “Meerpaal”

€ 8.50
€11.50
€ 8.50
€ 8.75
€ 8.75

met ham, overgoten met kalfsragout en een bolletje salade
Salade van diverse slasoorten, tomaat, ui, komkommer, zongedroogde tomaten walnoten, olijven
en geitenkaas geserveerd met brood

€ 9.75

Bord friet
Vlam Toast, toast met chorizo, tomaat, rode ui en chilisaus gegratineerd met brie
Tosti ham en kaas met ketchup
Portie gefrituurde inktvisringen met stokbrood en diverse sausjes
Sandwich “Hekseketel”

€
€
€
€
€

geroosterde sandwich met sla, tomaat, ui, tonijnsalade en ei

‘Twaalf uurtje’
Tomaten of mosterd soep, 3 broodjes met : ham, gebakken ei, huzarensalade en kroket

4.00
7.50
4.75
8.75
8.75

€ 9.75

Plateservice
Onderstaande gerechten worden geserveerd met friet, salade en mayonaise
Giant burger (225 gr)
een black angus beefburger met ui, augurk, sla, tomaat, ei en barbecuesaus

Twee frikadellen of kroketten
Twee garnalen kroketten
Saté een gemarineerde spies van kip met satésaus en kroepoek
Spare-ribs met diverse sausen
Schnitzel
Afrikaanse tongfilet met remouladesaus
Steak met kruidenboter

€13.75
€10.75
€10.75
€13.75
€14.75
€13.50
€13.50
€14.50

Extra’s

Portie ketchup of mayonaise
Portie satésaus
Schaaltje appelmoes

€ 0.50
€ 0.75
€ 0.75

