1926 - 2022

LUNCH
MENUSUGGESTIES VOOR GEZELSCHAPPEN T/M 25 PERSONEN
FEBRUARI - SEPTEMBER 2022

LUNCHGERECHTEN
EEN KEUZE UIT
SOEPEN
Ossenstaartbouillon .................................................................................................................................................................................. 8,50
met beukenzwammen groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef! ........................................................................................................................................................................................ 7,50

BROOD

Heerlijk licht of donker biologisch Waallander brood van
Meesterbakker Carl Siegert in de volgende belegvariaties:
Gezond .............................................................................................................................................................................................................. 8,50
met boerenachterham, boerenkaas, scharrelei, tomaat en komkommer
Ambachtelijk gerookte zalm ............................................................................................................................................................... 11,50
met een zoetzure komkommer en citroenmayonaise
Huisgemaakte tonijnsalade ................................................................................................................................................................. 9,50
met stukjes Granny Smith appel en scharrelei
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten .................................................................................................................................... 9,50

SALADES

Geserveerd met zuurdesem brood en boter
Salade met gerookte zalm ................................................................................................................................................................... 15,50
met zoetzure komkommer en citroenmayonaise
Salade vitello tonnato ............................................................................................................................................................................ 15,50
met tonijnmayonaise, kappertjes en zongedroogde tomaten

VEGETARISCH
Salade geitenkaas .................................................................................................................................................................................... 13,50
met walnoten en frambozen-dressing, geserveerd met zuurdesem brood en boter
Wrap.................................................................................................................................................................................................................... 8,50
met hummus, sla, komkommer, tomaat, scharrelei en avocado

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

LUNCHMENU 1
VOORGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT

Een keuze uit heerlijk licht of donker biologisch Waallander brood van Meesterbakker Carl Siegert
Gezond met boerenachterham, boerenkaas, scharrelei, tomaat en komkommer
Ambachtelijk gerookte zalm met een zoetzure komkommer en citroenmayonaise
Huisgemaakte tonijnsalade met stukjes Granny Smith appel en scharrelei
Vitello tonnato met tonijnmayonaise, kappertjes en zongedroogde tomaten
Twee ambachtelijke rundvleeskroketten met licht of donker Waallander brood
Wrap met hummus, sla, komkommer, tomaat, scharrelei en avocado
(vegetarisch)

Lunchmenu
Tweegangen lunch

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 16,00 p.p.

LUNCHMENU 2
VOORGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Salade met gerookte zalm met zoetzure komkommer en citroenmayonaise.
Geserveerd met zuurdesem brood en boter
Salade vitello tonnato met tonijnmayonaise, kappertjes en zongedroogde tomaten.
Geserveerd met zuurdesem brood en boter
Salade geitenkaas met walnoten en frambozen-dressing.
Geserveerd met zuurdesem brood en boter
(vegetarisch)
Black Angus hamburger geserveerd op een potato-bol van Carl Siegert, met cheddarkaas,
gerookt spek en onze eigen hamburgersaus; met daarbij boerenfrieten
Spies van kipsaté met huisgemaakte atjar, geroosterde uitjes, pindasaus en cassave-chips,
geserveerd met boerenfrieten
Visliefhebberij, verschillende gebakken mootjes vis (graat-arm) met remouladesaus,
boerenfrieten en salade (apart geserveerd)
(supplement + 4,00)

Lunchmenu
Tweegangen lunch

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 22,50 p.p.

LUNCHMENU 3
VOORGERECHT
Een keuze uit

Ossenstaartbouillon met beukenzwammen groene kruiden en Madeira
Soep van de Chef!

HOOFDGERECHT
Een keuze uit

Op de huid gebakken Dorade met salsa verde
Hertenboutfilet met een saus van kardemon en rode port
(supplement + 4,00)
Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus
Scharrelhoen supréme met saus van gepofte paprika, tomaat, kikkererwten en chorizo
Indiase groentecurry met kriel, tomaat en kokos, geserveerd met naanbrood
(vegetarisch)
Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met aardappel- en
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade

Lunchmenu
Tweegangen lunch

Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg
is uiteraard mogelijk.

€ 38,50 p.p.

