
MENUSUGGESTIES VOOR GEZELSCHAPPEN T/M 25 PERSONEN
FEBRUARI - SEPTEMBER 2022
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EEN KEUZE UIT

SOEPEN
Geserveerd met zuurdesem brood en boter

Soto Ajam  .......................................................................................................................................................................................................  8,50
kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui

Soep van de Chef!  .......................................................................................................................................................................................  7,50
(vegetarisch)

BROOD
Heerlijk licht of donker biologisch Waallander brood van  
Meesterbakker Carl Siegert in de volgende belegvariaties:

Gezond  .............................................................................................................................................................................................................  8,50
boerenachterham, boerenkaas, scharrelei, tomaat, komkommer 
(vegetarisch mogelijk)

Gerookte zalm  ............................................................................................................................................................................................  11,50
gerookte zalm, groene curry-mayonaise, zoetzure komkommer

Huisgemaakte tonijnsalade  ................................................................................................................................................................  9,50
tonijnsalade, Granny Smith, scharrelei

Mozzarella  ....................................................................................................................................................................................................  10,50
mozzarella, tomaat, rucola, olijfolie
(vegetarisch)

Kroketten  .......................................................................................................................................................................................................  9,50
rundvlees kroketten, mosterd

SALADES
Geserveerd met zuurdesem brood en boter 

Salade gerookte zalm ............................................................................................................................................................................. 15,50
gerookte zalm, groene curry mayonaise, zoetzure komkommer

Salade rosbief  ..............................................................................................................................................................................................15,50
rosé gebraden rosbief, chimichurri, tortilla chips

Salade geitenkaas ..................................................................................................................................................................................... 14,50
geitenkaas, walnoot, granaatappel vinaigrette
(vegetarisch)

LUNCHGERECHTEN

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



Lunchmenu
Tweegangen lunch  € 18,00 p.p. 

VOORGERECHT 
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui

Soep van de Chef! 
(vegetarisch mogelijk)

De voorgerechten worden geserveerd met zuurdesem brood en boter

HOOFDGERECHT 
Een keuze uit heerlijk licht of donker biologisch Waallander brood van Meesterbakker Carl Siegert

Gezond met boerenachterham, boerenkaas, scharrelei, tomaat en komkommer
(vegetarisch mogelijk)

Gerookte zalm met groene curry-mayonaise, zoetzure komkommer

Huisgemaakte tonijnsalade met stukjes Granny Smith appel en scharrelei

Rundercarpaccio met rucola, pesto, Pecorino, pijnboompitten

Mozzarella met tomaat, rucola en olijfolie
(vegetarisch)

Twee ambachtelijke rundvleeskroketten met mosterd op een licht of donker Waallander brood
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Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg  
is uiteraard mogelijk.



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

Lunchmenu
Tweegangen lunch  € 24,50 p.p. 

VOORGERECHT 
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui

Soep van de Chef! 
(vegetarisch mogelijk)

De voorgerechten worden geserveerd met zuurdesem brood en boter

HOOFDGERECHT 
Een keuze uit

Salade gerookte zalm met groene curry-mayonaise, zoetzure komkommer.  
Geserveerd met zuurdesem brood en boter

Salade rosbief rosé gebraden rosbief | chimichurri | tortilla chips.  
Geserveerd met zuurdesem brood en boter

Salade geitenkaas met walnoten en granaatappel vinaigrette.  
Geserveerd met zuurdesem brood en boter
(vegetarisch)

Black Angus hamburger geserveerd op een potato-bol van Carl Siegert, met cheddarkaas,  
gerookt spek en huisgemaakte hamburgersaus; met daarbij friet

Spies van kipsaté met atjar, geroosterde uitjes, pindasaus en cassave-chips.  
Geserveerd met friet of brood

Visliefhebberij, verschillende gebakken mootjes vis (graat-arm) met remouladesaus.  
Boerenfrieten en salade (apart geserveerd)
(supplement + 3,00)

LUNCHMENU 2



Lunchmenu
Driegangen lunch  € 40,50 p.p. 

VOORGERECHT 
Een keuze uit

Soto Ajam met kippenbouillon, mihoen, ei, taugé, lente-ui

Soep van de Chef! 
(vegetarisch)

De voorgerechten worden geserveerd met zuurdesem brood en boter

HOOFDGERECHT 
Een keuze uit

Op de huid gebakken zeebaars met saffraan, limoen en beurre blanc

Hertenboutfilet met meloes-ui en rode wijn-jus 
(supplement + 4,00)

Zwijnkotelet met piccalilly-roomsaus

Gegrilde procureur met salsa rosso 

Eendenborst met honing, lente-ui en hoisin
(supplement + 2,00)

Mediterrane plaattaart bladerdeeg met halloumi, courgette, aubergine, tomaat en rode ui
(vegetarisch)

Bij de hoofdgerechten wordt een bijpassend bordgarnituur met boerenfrieten- en  
warme groentegarnituur geserveerd.

DESSERT
Dessertvariatie met diverse lekkernijen van onze keukenbrigade
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Uitzonderingen i.v.m. een dieet of anderszins in overleg  
is uiteraard mogelijk.


