BELEGDE BROODJES, LUNCH & BRUNCH
(te bestellen vanaf 8 personen)
Heerlijk ontspannen lunchen of genieten van een
uitgebreide brunch.
Geniet van vers gebakken broodjes, goed gevulde
soep of rijkelijk gevulde warme gerechten.
Stel zelf uw lunch of brunch samen met een ruime
keuze uit onderstaande gerechten of maak een keuze
uit onze samengestelde lunch/brunches.

Lunch / brunch I € 7,45 p.p.
Belegde witte en bruine, zachte broodjes met o.a.
belegen kaas, Limburgse beenham en gebakken kipfilet.
Gegarneerd met sla, tomaat en komkommer.
We serveren 2 broodjes per persoon.
Keuze uit:
- Heldere groentesoep met rundvlees en tuinkruiden
- Gebonden tomatensoep met blokjes tomaat en bieslook.
Lunch / brunch II € 8,15 p.p.
Belegde witte en bruine, harde en zachte broodjes met o.a.
gerookte zalm, belegen kaas, Limburgse beenham en brie.
Gegarneerd met rucola, tomaat, ei en komkommer.
We serveren 2 broodjes per persoon.
Keuze uit:
- Heldere groentesoep met rundvlees en tuinkruiden
- Gebonden tomatensoep met blokjes tomaat en bieslook
- Limburgse mosterdsoep met gebakken spekjes
Lunch / brunch III € 12,85 p.p.
Luxe broodjes gezond met belegen kaas, Limburgse
beenham, rucola en verse rauwkostsalade.
Luxe belegde harde broodjes met o.a. gerookte zalm,
roompaté en brie met bosvruchtencompote.
Gegarneerd met rucola, tomaat, ei en komkommer.
We serveren 2 broodjes per persoon.
Keuze uit:
- Heldere groentesoep met rundvlees en tuinkruiden
- Bospaddenstoelen soep met hamreepjes en tuinkruiden.
- Gebonden tomatensoep met blokjes tomaat en bieslook
- Limburgse mosterdsoep met gebakken spekjes
Keuze uit:
- Gehaktballetjes in tomatensaus, satésaus of zigeunersaus
- Gesneden beenham in Limburgse mosterd-honingsaus
- Kippenragout met ham reepjes, gebakken champignons
en pasteibakjes
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Belegde broodjes
- Zachte broodjes belegd met o.a. kaas,
beenham, cervelaat en gebakken kipfilet
- Zachte broodjes luxe belegd met o.a.
kaas, brie, beenham en gerookte zalm
- Minibroodjes luxe belegd met o.a.
beenham, brie, paté en gerookte zalm
- Harde broodjes luxe belegd met o.a. kaas,
brie, beenham en gerookte zalm
- Croissants luxe belegd met o.a. kaas,
brie, beenham en gerookte zalm
- Wraps rijkelijk gevuld met o.a. kipkerriesalade, gerookte zalm en beenham

€ 1,65 p.stuk
€ 2,25 p.stuk
€ 2,50 p.stuk
€ 2,95 p.stuk
€ 2,95 p.stuk
€ 2,95 p.stuk

Alle broodjes worden gegarneerd met o.a.
bijpassende slasoorten, tomaat, ei & komkommer

Soepen
- Heldere bouillon met verse soepgroenten,
rundvlees en vers gesneden tuinkruiden
- Heldere kippenbouillon met preiringen,
taugé en stukjes kipfilet
- Licht gebonden tomatensoep met blokjes
tomaat, courgette en verse bieslook
- Limburgse mosterdsoep met spekjes
- Champignonsoep met reepjes beenham
- Chinese tomatensoep met preiringen,
taugé en stukjes kipfilet

€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 2,95 p.p.

Warme gerechten als aanvulling
- Worsten of saucijzenbroodje
€
- Gebakken eitje met bacon
€
- Kippenragout met ham reepjes, gebakken
champignons en pasteibakje
€
- Roerei met ham, spekjes en tomaat
€
- Quiche Lorraine met ham en spekjes
€
- Quiche vegetarisch met tomaat en broccoli €
- Gehaktballetjes in tomatensaus,
satésaus of zigeunersaus
€
- Gesneden beenham in mosterd-honingsaus
of roomsaus met verse champignons
€
- Runderbiefstuk puntjes gestoofd in vleesjus
met courgette, tomaat en bosuitjes
€

1,50 p.stuk
2,50 p.p.
3,95
2,95
2,25
2,25

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

4,00 p.p.
4,00 p.p.
6,25 p.p.

Koude gerechten als aanvulling
- Griekse yoghurt met honing en walnoten
- Amusetoetjes in diverse smaken, vanaf
- Amuse glaasje met verse fruitsalade
- Vers fruit, bijv. appel, banaan of peer
-

Wraps gevuld met roomkaas en zalm
Gevulde eitjes met luchtige crème
Amuse rundvleessalade met garnituur
Amuse glaasje kipsalade en gesneden kip
Amuse glaasjes met Waldorfsalade en een
roosje Limburgse beenham

- Blokjes oven gegaarde zalmfilet met
honing-mosterdkruiding
- Luxe visschotel met gerookte zalm, forel,
makreel, garnaaltjes en cocktailsaus
- Gerookte palingfilet
- Halve Hollandse maatjesharing met uitjes
- Halve gerookte forelfilet

€
€
€
€

1,65
1,65
1,65
0,75

p.stuk
p.stuk
p.stuk
p.stuk

€
€
€
€

0,90
0,75
1,75
2,50

p.p.
p.p.
p.stuk
p.stuk

€ 2,50 p.stuk

€ 1,50 p.p.
€
€
€
€

4,50
3,50
1,40
1,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

- Onbelegde zachte witte en bruine broodjes € 0,45 p.p.
- Zoetbeleg, o.a. jam en hagelslag
€ 0,90 p.p.
- Candybar, bijv. Mars, Twix of Snicker
€ 0,75 p.stuk
- Pakjes drinken, bijv. melk of jus d’orange
High Tea gerechten als aanvulling
- Scones met rozijnen, jam en geslagen
zoete slagroom
- Huisgemaakte chocolade brownies met
stukjes chocolade
- Mini sandwich met zalmsalade, verse
rucola, komkommer en groene pesto
- Mini sandwich met kipkerriesalade,
verse rucola en reepjes kipfilet
- Chocolade fontein met verse fruit, lange
vingers en marshmallows

€ 1,00 p.stuk

€ 2,50 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 1,25 p.p.
€ 4,50 p.p.

