
Ontbijten: 

 

 

Morgendauw       € 17.60 

 

Een assortiment luxe brood waaronder, witte bollen, vloercadetten, maanzaadbroodjes, 

sesambollen, tijgerbollen, maïsbrood, suikerbrood, krentenwegge, croissants en 

mueslibolletjes. Te beleggen met verse vleeswaren zoals: eigen gebraden rosbief, 

kalfsfricandeau, Gelderse achterham, gebraden kiprollade en boerensalami. Verschillende 

soorten zoet broodbeleg, jam, marmelades, honing jonge, oude en komijnenkaas. Verder 

serveren wij roereieren met gebakken spek. Ook cereals zoals muesli, cornflakes melk en 

yoghurt horen daarbij en natuurlijk is er een verse fruitsalade 

 

Continentaal       € 12.20 

 

Hollandse gesneden brood wit en bruin. Croissants, ham, oude en jonge kaas, marmelade of 

jam. Zoet broodbeleg. Gekookte eieren, yoghurt en melk met cereals 

 

Brunch Hartstocht      € 25.50 

 

Op het buffet staat voor u klaar: een schaal met handfruit, volkoren- en meergranen brood, wit 

brood, krenten- en suikerbrood, mini croissants, koffiekoekjes, chocolade koekjes, 

verschillende soorten broodjes, maisbollen, notenpuntjes, sesam- en maanzaadbroodjes. Te 

beleggen met gesneden achterham, runderrookvlees, rosbief, gebakken fricandeau. Gerookte 

zalm met dille, tonijnsalade van het huis, rauwkost met groene sla. Plakjes jonge en oude 

kaas, camembert met druiven, mozzarella met zwarte peper. Monchou smeerkaas, soorten 

jam, honing en roomboter. Roereieren met gebakken spek. Witte bonen in tomatensaus. 

Gebakken worstjes. Cereals, yoghurt, karnemelk en een verse fruitsalade 

 

Champagne ontbijt        € 29.40 

 

Champagne in ijs voor een knallend en feestelijk begin van de dag. Ontbijt ‘morgendauw’ 

aangevuld met gerookte zalm en kleine appelflensjes met maple siroop en natuurlijk volop 

Champagne. Een bijzonder ontbijt voor een extra feestelijke gebeurtenis 

 

Wellness ontbijt       € 19.10 

 

Verse vruchtensappen, Smoothie, Verse fruitsalade, meergranen en volkoren broodsoorten, 

“light” kaassoorten en vleeswaren, magere yoghurt, muesli en cereals, er wordt een proteïne 

shake geserveerd en tevens een garnituur van diverse groenten zoals tomaat, komkommer en 

slasoorten. 

€ 19.10 

 

Lunch        € 3,00 

 

 

Groenten-, tomaten- of  kippensoep als aanvulling bij de lunch  

 

 

 



Kogge        € 16.70 

 

Bagels, wraps en broodjes uit de wereldkeuken. Vegetarische wrap met gegrilde mediteraanse 

groenten met feta en tapanade van paprika. Wrap gevuld gerookte kip, mascarpone, ijsbergsla 

en chipotle saus. Bagel met gravadlax roomkaas, honing gezoete mosterdsaus en dille. Bagel 

met kruiden roomkaas, gedroogde tomaat en gerookte biefstuk met pijnboompitten en pesto. 

Landbrood met parmaham, gekookt ei, parmesaanse shavings en basilicum. 

 

Botter        € 16.90 

 

Luxe en royaal belegde broodjes, zoals maisbroodje met gerookte Schotse zalm, groene sla, 

crème fraiche, mierikswortel, ei en dille. Stokbroodje met gerookte biefstuk. Pesto, 

parmezaanse kaas, pijnboompitten en kruiden olie,Waldkornbol met oude reypenaer, 

waldorfsalade, tomaat en noten. Kampioentje met romige brie, groene sla en zongedroogde 

tomaten . Harde maanzaadbol met boeren achterham, aardappelsalade en  kappertjes. 

Meergranen broodje met gerookte kalkoen, gegrilde groenten en tapanade 

 

Jol         € 15.90 

 

Lunch buffet bestaande uit witte bollen, vloerkadetten, maanzaad broodjes, sesam bollen, 

tijger bollen, maïsbrood, suikerbrood, krentewegge, muesli bolletjes en roomboter.Een royaal 

assortiment verse vleeswaren zoals pastrami, fricandeau, Gelderse achterham, filé americain, 

gebraden  rosbief en ardenner paté, reypenaer kaas en jonge Goudse kaas, verschillende 

marmelades en een Caprese salade en natuurlijk van Dobben kalfskroketten  

 

Klipper        € 29.50 

 

Luxe lunchbuffet bestaande uit brood, mini bollen, maanzaad broodjes, maïsbrood, tarwe 

bollen met roomboter. Selderie salade met ananas en walnoten, Ice-berg salade met 

knoflookcroutons en gorgonzola. Griekse salade met Feta-kaas, tonijn en  gemarineerde 

olijven en tomaten. Koude gerechten: roosjes van gerookte zalm, garnalen met appel dille in 

mayonaise saus , Pastrami, Italiaanse Coppaham, gerookte biefstuk met Parmezaanse kaas. 

Warme gerechten: Boeuf Bourguignonne, Franse stoofschotel met rode wijn, spek en 

champignon´s. Gegratineerde Tillapiafilé met wittewijnsaus en spinazie. Aardappelgratin.  

 

High tea        € 23.50 

 

Chocolade koekjes, brownies, muffins, verschillende soorten sandwiches,  handgemaakte 

bonbons, verschillende soorten roomboterkoekjes,  hartige mini broodjes waaronder saucijzen 

en kerrybroodjes. Tevens exclusieve theesoorten. 

 

Vieruurtje       € 12.50 

 

Verschillende koffiebroodjes en grote koeken. Tevens een assortiment bonbons. 

 

Soepen: 

 

Erwtensoep       € 5,00 

 

Bruinebonen soep      € 5,00                                                                                                             



 

Italiaanse pomodori met kappertjes en ansjovis  € 4.50 

 

Groentensoep       € 4.50 

 

Kippensoep       € 4.50 

 

Portugesevissoep      € 6.50 

 

Bisque (kreeftensoep)      € 8.50 

 

Uiensoep       € 5.50 

 

Spaanse kikkererwten maaltijdsoep met chorizo en   € 7.50 

aardappel, ui wortel en prei 

 

Kervelsoep       € 4,50 

 


