Lunchgerechten

Bezorg & Afhaalkaart
Koude Broodjes
Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol, of waldkorn carré

Ei hoort erbij
met huisgemaakte eiersalade | 7,50
Als een vis in het water
met huisgemaakte tonijnsalade | 7,50
Spekkie voor het bekkie
met serranoham, salade en truffelmayonaise | 8,50
Kip zonder kop
met gerookte kip, roomkaas, salade en cashewnoten | 8,50
Gouwe ouwe
met oude kaas, mini augurkjes, salade en honing-mosterdsaus | 8,25
Vlees noch vis
met gerijpte geitenkaas, walnoten, salade en honing | 9,50
Neusje van de zalm
met gerookte zalmfilet, rode ui, salade en cocktailsaus | 9,75
Goed vlees in de kuip
met carpaccio van rund, oude kaas, salade en truffelmayonaise | 9,75
Boter bij de vis
met gerookte zalmfilet, roomkaas, salade en rode ui | 10,Verstand van een garnaal
met gerookte zalmfilet, garnaaltjes, salade en cocktailsaus | 10,50

Sandwiches
Van ambachtelijk focaccia brood

BLT Sandwich
met gegrilde bacon, truffelmayonaise, salade en tomaat | 9,Kip Sandwich
met gerookte kip, kaas, honing-mosterdsaus, salade, tomaat en komkommer | 9,Vega Sandwich
met gerijpte geitenkaas, walnoten, pesto, salade, tomaat en komkommer | 10,Club Sandwich
met kaas, ham, spek, gerookte kip, Janssensaus,
salade, tomaat, komkommer en mosterd | 10,Seizoens Sandwich
met hertenrosbief, veenbessencompote, truffelkaas,
salade, tomaat en komkommer | 10,Carpaccio Sandwich
met carpaccio, Grana Padano, pittenmix, pestomayonaise,
salade, tomaat en komkommer | 10,50
Zalm Sandwich
met gerookte zalm, rode ui, cocktailsaus, salade, tomaat, komkommer | 10,50

Helaas zijn niet alle gerechten op onze normale kaart geschikt voor bezorgen en
afhalen. Hierdoor hebben we een selectie gemaakt van gerechten waarvan we de
kwaliteit kunnen waarborgen indien deze gerechten verpakt worden.
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, vraag ernaar bij de bediening.
Volgt u een speciaal dieet zoals coeliakie? Informeer naar de mogelijkheden!
Glutenvrij gerecht
Vegetarisch gerecht

Bezorg & Afhaalkaart
Lunchgerechten

Warme Broodjes
Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol of waldkorn carré

Hawaïo
met ham, kaas en ananas uit de oven | 7,50
Italiano
met mozzarella, ui, tomaat en pesto uit de oven | 8,Cubano
met gerookte kip, kaas, tomaat en pesto uit de oven | 8,50
Tonino
met tonijn, mozzarella, rode ui en pesto uit de oven | 9,Vego
met geitenkaas, tomaat, cashewnoten en pesto uit de oven | 9,50
Franspanjo
met brie, serranoham, walnoten en honing uit de oven | 9,50
Mexicano
met gebakken kip, ui, champignons, paprika en tacosaus | 10,Pollo Picanto
met gebakken kip in pittige roomsaus | 10,Azio
met gebakken kip, cashewnoten, pindasaus en kaas uit de oven | 10,Novo
met gebakken kip, ui, champignons, chilisaus en kaas uit de oven | 10,Niet langer tobben, 2 kroketten van Dobben
met mosterd en de keuze uit friet of broodje naar keuze | 9,Janssen Burger
gegrilde runder hamburger met tomaat, komkommer, sla, augurk, mayonaise, curry en
Janssensaus | 7,50
Janssen burger met gesmolten kaas | 8,Janssen burger met gegrilde bacon | 8,Janssen burger met gesmolten kaas en gegrilde bacon | 8,50

Desserts
Mis-baksel
dessert van eetbaar cakebeslag, gestoofde appel,
mascarponemousse en kaneel crumble | 7,50
Mon Chou
dessert van Mon Chou-mousse, Bastogne en kersen | 7,50
Cookie dough
chocolate chip cookie dough met pindakaasmousse,
gezouten caramelsaus en pindacrumble | 7,50

Bezorg & Afhaalkaart

Maaltijdsalades

Onze basissalade bestaat uit gemengde salade,
tomaat, komkommer, croutons, pittenmix en dressing
salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Boeren salade
met oude kaas, beenham, gebakken ui, spek,
gebakken champignons en knoflook | 13,75 | klein 12,-

Quatro salade
met tonijnsalade, serranoham, brie, geitenkaas kroketjes
en balsamicodressing | 14,50 | klein 12,50
ega salade
met brie, stukjes peer, balsamicodressing
en walnoten | 14,75 | klein 12,75
Ceasar salade
met gebakken kipfilet, sesam en Parmezaanse kaas
afgeblust met ketjap | 14,50 | klein 12,50
Chicken salade
met gerookte kip, gefrituurde kipkrokantjes, ananas
en chilidressing | 14,50 | klein 12,50
Carpaccio salade
met dungesneden rundvlees, oude kaas
en truffelmayonaise | 14,50 | klein 13,Geitenkaas salade
met lauwwarme geitenkaas, honing, appel,
walnoten en spek | 14,75 | klein 12,50
* ook vegetarisch te bestellen
ier kazen salade
met manchego, roquefort, brie, geitenkaas kroketjes, walnoten
en vijgenjam | 14,75 | klein 12,75
Seizoens salade
met hertenrosbief, truffelkaas, oesterzwamkroketjes
en veenbessencompote | 14,75 | klein 12,75
Surf & turf salade
met gebakken kipfilet, gamba’s en prei
afgeblust met ketjap | 15,50 | klein 13,75
Oceano salade
met garnalen, gerookte zalm, gefrituurde scampi’s
en cocktailsaus | 15,50 | klein 13,75

