
Broodjes: 

Assortiment  Broodjes wit of 
bruin 

Pistoletje wit of 
bruin 

Jonge kaas  € 2,10  € 2,50 

Oude kaas  € 2,10  € 2,60 

Roomkaas € 2,10  € 2,60 

Brie  € 2,25 € 2,60 

Beenham € 2,10  € 2,50 

Beenham/Oude kaas € 2,50 € 2,75 

Parma-ham € 2,10  € 2,60 

Ardennerham  € 2,10 € 2,60 

Salami  € 2,10 € 2,60 

Lever  € 2,10 € 2,60 

Roompaté € 2,10  € 2,65 

Kiprollade  € 2,10 € 2,75 

Pekelvlees € 2,10 € 2,60 

Halfom  € 2,20 € 2,75 

Fricandeau  € 2,10  € 2,65 

Osseworst € 2,20  € 2,65 

Hollandse garnalen € 3,00 € 3,90 

Gerookte zalm € 3,15 € 3,90 

Gerookte paling  € 4,00 € 4,75 

Gezond met kaas € 2,75  € 2,90 

Gezond met brie  € 2,85 € 2,95 

Zalmsalade  € 2,50 € 2,85 

Kipsalade  € 2,25  € 2,85 

Tonijnsalade  € 2,25  € 2,95 

Krabsalade  € 2,25  € 2,85 

U kunt kiezen uit bruin vloerbrood, ciabatta, Italiaanse bol of Italiaans oreganobrood. 
De broodjes zijn, buiten het beleg om, gevarieerd samengesteld met tapenade, pesto en 
zongedroogde tomaatjes: 

Rozemarijnham  € 4,00 

Salami  € 4,00 

Parma-ham  € 4,00 

Chorizoworst  € 4,00 

Pastrami  € 4,00 

Roombrie € 4,00 

Kernhem € 4,00 

Mozzarella  € 4,00 

Zachte 
geitenkaas  

€ 4,00 

Vitello tonato € 4,15 

Tonijnsalade  € 4,00 



Gerookte zalm € 4,60 

 

Salades en soepen           

Koude schotels: 

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en roomboter. 
Prijzen zijn per persoon en vanaf 8 personen, bij een kleiner aantal wordt 50 cent per 
persoon extra berekend. 

Griekse boeren salade € 5,50 

Compositie van bladsla, trostomaten, komkommer, fêta, olijven, groene paprika, 
rode ui, grote kappers, zongedroogde tomaten en geserveerd met verse kruidendressing.  

Salade Nicoise € 5,50 

Compositie van ijsbergsla, tonijn, gekookte stokbonen, gekookte aardappelen, ansjovis, 
ui, komkommer, zwarte olijven, groene paprika, ei in een kruidige basilicumdressing.  

Huzarensalade € 6,50 

Vleessalade, beenham, salami met augurk, paté met cumberlandsaus, 
Ardennerham met meloen, fricandeau met ananas en salami met Amsterdamse uien.  

Zalmsalade € 8,90 

Rijke zalmsalade, gerookte zalm, gemarineerde zalm,  
dillesaus en mierikswortelsaus.  

Vissalade € 12,50 

Krabsalade, gerookte paling, maatjesharing, kreeftenstaartjes, gerookte zalm, 
gerookte makreel en dillesaus.  

Kipsalade € 6,50 

Gerooket kipfilet, mandarijn, pijnboompitten, kiwi, ananas, kerriesaus 
en een bolletje selderiesalade.  

Mexicaanse salade € 5,50 

IJsbergsla, gele rijst, ui, maïs, kidneybeans, paprika en olijven in pittige dressing, 
guacamole en tortillachips.  

Pastasalade € 5,50 

Drie soorten pasta met bieslook, paprika, haricot verts, knoflook, 
pesto, ui, champignons, kaas, sjalotjes en peper in yoghurtdressing. 

 



Soepen: 

* Heldere ossestaartsoep  € 3,00 
* Groentesoep    € 3,00 
* Kippensoep     € 3,00 
* Erwtensoep     € 3,00 
* Preisoep     € 3,00 
* Mosterdsoep   € 3,00 
* Tomatensoep   € 3,00 
* Kreeftensoep   € 3,50 

 

De prijzen van de Lunch zijn inclusief bestek, servies en warmhoudapparatuur 

Prijzen zijn exclusief BTW. Bezorgkosten € 35,00 exclusief BTW. Incaterkosten € 100,00 per 

uur exclusief BTW. 

 


