Lunchkaart
Broodsoorten of salades

(Van 12.00 uur tot 16.00 uur)

Onderstaande gerechten worden geserveerd als maaltijdsalade of op een broodje.
Bij de broodjes kunt u kiezen uit de volgende broodsoorten:
waddenbrood
Speltbrood
glutenvrij brood

(bruin meergranen brood)
(brood bereid met speltgraan uit het Vechtdal)
(supplement € 0,50)

Heileuverkaas
Broodje € 7,75
Boerenkaas met een lichte Zwolse mosterdmayonaise

Maaltijdsalade* € 9,25

Boerenham
Broodje € 7,75
Boerenham uit de regio met kruidenmayonaise

Maaltijdsalade* € 9,25

Zalm
Broodje € 9,25
Gerookte zalm met een dragonmayonaise

Maaltijdsalade* € 10,75

Pulled Pork
Broodje € 9,75
Pulled Pork van Sallands varken met BBQ saus

Maaltijdsalade* € 11,25

Schapenkaas
Broodje € 9,75
Schapenkaas van de Vreugdenhoeve met rucolapesto

Maaltijdsalade* € 11,25

Lunchtip van de chef
€ 12,75
“Charcuterie” plank met diverse soorten kaas en vleeswaren uit de omgeving met geroosterd speltbrood
Soepen

(Van 12.00 uur tot 16.00 uur)

Tomaten-basilicumsoep

€ 5,95

Lamsbouillon met bospeen, bieslook en bleekselderij

€ 5,95

*De soepen worden geserveerd met waddenbrood.
Speltpannenkoeken
(Van 12.00 uur tot 16.00 uur)
Een ambachtelijke pannenkoek bereid met speltgraan, geserveerd met poedersuiker en schenkstroop.
Speltpannenkoek naturel

€ 6,25

Extra toevoegingen per ingrediënt
kaas | spek | appel | rozijnen | vanille-ijs | ui | champignons

€ 1,50

Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze kaart. Heeft u speciale dieetwensen of allergieën geeft u dit dan
aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Klassiekers

(Van 12.00 uur tot 16.00 uur)

1 Biologische kroket met frites of met brood naar keuze

€ 6,75

2 Biologische kroketten met frites of met brood naar keuze

€ 8,75

Omelet
Omelet van 3 scharreleieren met champignons en ui op brood naar keuze.

€ 6,95

Uitsmijter
Ham/Kaas/Rosbief
€ 7,75
Uitsmijter bestaande uit 3 scharreleieren met ham, kaas en/of rosbief op brood naar keuze.
*Alle uitsmijters zijn te bestellen met gebakken ui, champignons en spek voor € 2,50 euro extra.
Tosti ham/kaas
Een dubbele boterham naar keuze gegrild met boerenham en Heileuverkaas.

€ 6,75

Tosti zalm/kruidenroomkaas
€ 7,75
Een dubbele boterham naar keuze gegrild met gerookte zalm en kruidenroomkaas.
12-Uurtje
€ 9,75
Soep van het seizoen, huisgemaakte aardappelsalade, rundvleeskroket en een spiegelei geserveerd met brood naar
keuze.
Menu van de chef (uitsluitend op reservering)

(Van 12.00 uur tot 16.00 uur)

Een menu samengesteld door onze chef-kok, geïnspireerd door de tijden van het jaar met de voorkeur voor
streekgebonden en boerenproducten.
3
4
5
6

gangen
gangen
gangen
gangen

€
€
€
€

36,50
43,50
49,50
59,50

Voorgerecht menu van de chef
Tussengerecht menu van de chef
Hoofdgerecht menu van de chef
Hoofdgerecht menu van de chef - vegetarisch
Nagerecht menu van de chef

€
€
€
€
€

10,75
9,75
23,75
19,75
9,75

Passende wijn per glas
Passende bieren per glas

€ 5,75
€ 3,50

Niet alle ingrediënten zijn weergegeven op onze kaart. Heeft u speciale dieetwensen of allergieën geeft u dit dan
aan zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

