
HORECA

LUNCH
KAART

tot
17.00  uur 

BENIEUWD NAAR ONZE DINERKAART? 
Informeer bij de bediening naar onze avondkaart



HORECA - LUNCH
SOEPEN al onze soepen worden geserveerd met oerbrood van bakkerij Jacobs en kruidenboter 

•	 Tomatensoep	van	Pommodori	tomaten	met	basilicum-knoflookcrème
•	 Romige	vissoep	met	een	garnituur	van	gerookte	zalm	en	Noorse	garnaaltjes
•	 Pompoensoep	met	een	garnituur	van	gepofte	paprika	en	pompoenblokjes,	
 afgemaakt met zacht gegaard buikspek
Graag een klein soepje vooraf? Maak uw keuze uit bovenstaande soepen voor slechts €	3,75  

BROODJES  keuze uit bruin of wit brood

•	 Broodje	huisgemaakte	Pulled	Pork	met	gegrilde	spekrepen,	 
  rauwkostsalade en peppadewmayonaise
•	 Vegabroodje	-	met	gebakken	vega-reepjes,	paprika,	ui	en	champignons				 		 	
  gegratineerd met boerenkaas van kaasboerderij Mertens
•	 Broodje	Gebakken	Kip	-	met	paprika,	ui	en	champignons	gegratineerd	met 
  boerenkaas van kaasboerderij Mertens
•	 Broodje	Varkensreepjes	-	met	Cajunkruiden,	champignons,	ui	en	
  paprika in roomsaus
•	 Broodje	Carpaccio	van	het	Herefords	rund	-	met	zongedroogde	tomaatjes,	
		 pijnboompitjes,	truffelmayonaise,	rucola	en	geraspte	overjarige	kaas	van	Mertens
•	 Broodje	Geitenkaas	uit	de	oven	-	met	walnoten,	zongedroogde	tomaatjes 
  en een honingmosterd dressing
•	 Broodje	Gerookte	Zalm	-	met	salade,	rode	uiringen,	kappertjes	en	cocktailsaus
•	 Wisselend	Seizoensbroodje

UITSMIJTERS  drie gebakken eieren op oerbrood van bakkerij Jacobs (licht of donker)

•	 Uitsmijter	boeren	achterham	en	jong	belegen	kaas	van	Mertens
•	 Uitsmijter	gegrilde	spekrepen
•	 Uitsmijter	gebakken	champignons,	ui	en	paprika

 €	4,95	
€	5,50
€	5,25

 € 6,75

€ 6,50 

€	6,75
  

€	6,50

€	7,50

€	6,75

€	7,25
€	6,75

Gerechten met een     zijn vegetarisch. Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

 €	6,25	
€	6,50
€	6,25



HORECA - LUNCH
LUNCHGERECHTEN
•	 Lunch	DOK6	-	oerbrood	van	Bakkerij	Jacobs	(licht	of	donker)	met	ham	en	kaas,			 	
		 een	gebakken	eitje,	een	kroket	van	Herefords	rund	met	een	kleine	salade	en	
  een kopje tomatensoep
•	 Twee	Herefords	kroketten	-	met	oerbrood	van	Bakkerij	Jacobs	(licht	of	donker),	
  een kleine salade en Limburgse mosterd
•	 Tosti	-	brood	van	Bakkerij	Jacobs	(bruin	of	wit)	met	boeren	achterham	en	kaas	 
		 van	kaasboerderij	Mertens,	een	kleine	salade	en	ketchup
•	 Tosti	compleet	-	brood	van	Bakkerij	Jacobs	(bruin	of	wit)	met	boeren	achterham	
		 en	kaas	van	kaasboerderij	Mertens,	gebakken	paprika,	ui	en	champignons,	
  gegrilde spekrepen en een gebakken eitje met een kleine salade en ketchup
•	 Gegrilde	runderhamburger	van	Hereford	met	gerookte	uiringen,	gegrild	spek,	
	 augurk,	smokey	bbq	saus	en	gesmolten	peper	kaas	van	Mertens

SALADES al	onze	salades	worden	geserveerd	met	oerbrood	van	Jacobs,	kruidenboter	en	tomatentapenade
•	 Carpaccio	van	het	Herefords	rund	-	met	truffelmayonaise,	pijnboompitjes,	 
		 kruidige	kaaskoekjes,	zongedroogde	tomaatjes	en	geraspte	overjarige	 
  kaas van kaasboerderij Mertens 
•	 Salade	met	gerookte	zalm,	een	bitterbal	van	garnalen,	zoetzure
 groenten en cocktailsaus
•	 Salade	Surf	‘n	Turf	-	gegrilde	runderhaaspuntjes,	pittig	gebakken	 
		 gamba’s,	frissee	salade,	krokant	filodeeg	met	pesto	en	mayonaise	van		 
  gepofte rode paprika en cayenne
•	 Salade	met	Gegratineerde	Geitenkaas	van	de	Bokkeprong	-	met	een	 
		 kroketje	van	geitenkaas,	walnoten,	toast	van	kletzenbrood,	vijgen-
	 compote	en	honing-mosterdcrème
•	 Salade	met	pikant	gebakken	kippendij,	champignons,	paprika	en	ui	met	
	 rucola-sla,	knapperige	broodcroutons	en	mayonaise	van	gepofte	knoflook

€	9,50
groot	€	14,00

€		9,50
groot	€	14,00

€	9,50
groot	€	14,00

€	9,50
 groot	€	14,00

€	9,50
 groot	€	14,00

€	7,75 

€	6,75

€	4,25

€	6,75	

€	8,00
met friet	€	10,00



HORECA - LUNCH
HOOFDGERECHTEN
al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en salade

•	 Saté	-		varkenshaas	saté,	kroepoek,	gebakken	uitjes,	atjar	en	satésaus
•	 Mixed	Grill	-	biefstuk,	kalfshaas	en	varkenshaas	van	de	grill	met	een	 
  spareribje van slagerij Rutten
•	 Gegrilde	Kogelbiefstuk	(200	gram)	met	keuze	uit:
		 champignonroomsaus,	rode	wijnsaus	of	pepersaus
•	 Op	de	huid	gebakken	zalm	met	een	saus	van	Saffraan
•	 Quiche van ricotta kaas en spinazie met gebakken champignons en 
  Hollandaise saus

SPECIAAL VOOR DE KLEINTJES!
•	 Kindersoepje	(tomatensoep)	met	een	soepstengel
•	 Boterham	(bruin	of	wit)	met	zoet	beleg
•	 Frietjes	met	snack	naar	keuze;	bitterballen,	frikandelletjes,	Joepiesnack		 		
 geserveerd met een rauwkost-spiesje en appelmoes
•	 Spaghetti	bolognese	
•	 Kinderportie	spare	ribs	met	rauwkost,	frietjes	en	appelmoes
•	 Kinderportie	kibbeling	met	rauwkost,	frietjes	en	remouladesaus
•	 Gebakken	zalm	met	pastalinten	en	remouladesaus
•	 Pannenkoek	(appel	of	naturel)
•	 Twee	bolletjes	vanille	ijs	met	slagroom	en	discodip	in	een	leuk	mee-neembakje

 
  

€	15,50
 €	18,50

€	18,50

€	16,50
€	15,50

Gerechten met een     zijn vegetarisch. Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

€	2,50	
€	1,50
€	4,50

€	7,50
€	9,50
€	7,50
€	9,50
€	4,50
€	3,50


