
HORECA

LUNCH
KAART

tot
16.30  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 crème fraîche
• Romige vissoep met een garnituur van zalm en Noorse garnaaltjes
• Uiensoep met Leffe blond en een crouton met gegratineerde kaas 
Graag een klein soepje vooraf? Maak uw keuze uit bovenstaande soepen voor slechts € 3,75  

BROODJES  keuze uit bruin of wit brood

• Huisgemaakte Pulled Pork, koolsalade en chipotle mayonaise 
• Hummus met gegrilde courgette, aubergine en paprika 
• Warme Hoenderfilet - met paprika, ui en champignons gegratineerd 
 met boerenkaas van kaasboerderij Mertens 
• Carpaccio van het Herefords rund - met zongedroogde tomaatjes, 
 pijnboompitjes, truffelmayonaise, rucola en geraspte overjarige kaas 
 van Mertens 
• Geitenkaas uit de oven - met walnoten, zongedroogde tomaatjes en 
 een honingmosterd dressing 
• Tonijnsalade, rode ui ringen, kappertjes en citroenmayonaise 

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

•     * Uitsmijter met ambachtelijke ham van slagerij Rutten & boeren belegen kaas
• Uitsmijter met krokant spek van het Livar varken
• Uitsmijter met gebakken champignons, ui & paprika
 
Graag een extra ingrediënt op de uitsmijter? Maak je keuze uit de drie bovenstaande opties voor € 1,50

 € 4,95 
€ 5,50
€ 5,25

 € 7,50
€ 7,50
€ 7,50

  
€ 7,95

€ 7,50

€ 7,50

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

 € 7,50
€ 7,50
€ 7,50



HORECA - LUNCH
LUNCHGERECHTEN
• Lunch DOK6 - oerbrood van Bakkerij Jacobs met ham en kaas, een gebakken 
 eitje, een Hereford runderkroket, een salade en tomatensoepje
• Twee Herefords kroketten - met oerbrood van Bakkerij Jacobs, een salade 
 en Limburgse mosterd
•     * Tosti – Drie sneden oerbrood van Bakkerij Jacobs met boeren achterham, 
 cheddarkaas en kaas van kaasboerderij Mertens, salade en ketchup  
• Tosti compleet - brood van Bakkerij Jacobs met boeren achterham, 
 cheddarkaas en kaas van kaasboerderij Mertens, krokant Livar spek 
  en een gebakken “Hoeve ei” 
• Gegrilde Burger van Hereford rund, zoetzure rode ui, krokante spek, 
 augurk, smokey bbq saus en gesmolten peper kaas van Mertens
• Carpaccio van het Herefords rund - met truffelmayonaise, pijnboompitjes,  
  kruidige kaaskoekjes, zongedroogde tomaatjes en geraspte overjarige  
  kaas van kaasboerderij Mertens
• Gravad lax - gemarineerde zalm met gegrilde groenten en mosterd 
 dille dressing 

 
SALADES al onze salades worden geserveerd met oerbrood van Jacobs en dips

• Salade Surf ‘n Turf - frisse salade met gegrilde runderhaaspuntjes, gamba’s,  
  krokante uitjes, en Thaise dressing  
•     * Salade met gegratineerde geitenkaas, krokant abdijspek, honing,  
  granny smith appel, cranberries, walnoten en aceto balsamico dressing
• Ceaser salade met little gems, boerderijkip, rode ui, ansjovis, 
 Parmezaanse kaas en croutons

€ 8,25

€ 7,75

€ 5,75

€ 7,25

€ 9,25
met friet € 11,25

klein € 9,50
groot € 14,50

klein € 9,50
groot € 14,50

klein € 9,50
maaltijd € 14,50

klein € 9,50
 maaltijd € 14,50

klein € 9,50
maaltijd € 14,50



HORECA - LUNCH

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
• Kinderportie spare ribs met rauwkost, frietjes en appelmoes
• Gebakken zalm met pastalinten en remouladesaus
•        Kipsaté met satésaus, frietjes en rauwkostspies
• Pannenkoek (appel of naturel)
• Twee bolletjes vanille ijs met slagroom en discodip in een leuk mee-neembakje

€ 2,75
€ 1,75
€ 4,50

€ 9,50
€ 9,50
€ 8,50
€ 4,50
€ 3,95

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


