#
#AANDE
LUNCH
LUNCH GESERVEERD VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

SOEPEN & SALADES
Tomatensoep 5.50
gevuld met soepballetjes, geserveerd met brood
Mosterdsoep 5.50
met uitgebakken spekjes en stengelui, geserveerd met brood
Soep van de week 5.50
iedere week wisselend, geserveerd met brood
Onze gastheer- of vrouw vertelt u graag meer

Salade biefstukpuntjes 13.50
in oosterse saus op basis van soja en ketjap
Salade cous cous met groenten 9.75
Marrokaans gekruid met gegrilde groenten van Ús Hôf
Salade tonijn 9.75
frisse salade met appel en kappertjes

BROODJES
KOUDE SANDWICHES
Club Sandwich 9.75
sandwich met gerookte kip, ham en bacon
Club veggie hummus 9.75
sandwich met gegrilde groenten van eigen tuin
Onze clubsandwiches worden geserveerd met friet.
MET EI
Uitsmijter 7.25
met ham of kaas
Uitsmijter 8.25
met ham en kaas
Boerenomelet 8.25
met paprika, ui, champignons, spek, gegratineerd met kaas

12-uurtje 12.00
Soep naar keuze + boterhammen
kaas, ei, kroket en salade.
Keuze uit wit- of bruin brood

Salades worden
geserveerd
met brood

geserveerd
op bruin- of
witbrood

KOUDE BROODJES
Broodje gezond 7.50
met ham, kaas, gekookt ei en diverse garneringen
Broodje gerookte kip avocado en bacon 8.50
met avocado en gebakken spek
Broodje tonijnsalade 7.50
met tonijn, rode ui en appel
Broodje Caprese 8.50
klassieker met tomaat, mozzarella en basilicum
WARME BROODJES
Broodje Aan De Gracht 7.50
met paprika, ui, champignons, spek, gegratineerd met kaas
Broodje hete kip 7.75
pittig, in sambal gebakken kip
Broodje warme beenham 7.75
met honing mosterd saus
Tosti ham en kaas 5.50
op boerenbrood
2 kroketten met brood 7.75
op boerenbrood, met pittige mosterd

PANNENKOEKEN
Naturel 5.00
Extra ingrediënt 0.50
Selderij
Mosterd
Vis
Lactose
Gluten
Noten
Ei
Vegetarisch
Veganistisch

Boerenpannenkoek 8.00
met paprika, ui, champignons, spek en kaas

LUNCHPLATES
Burger 12.50
classic, met tomaat, komkommer,
spek, kaas en gebakken ei

geserveerd
met brood of
friet en salade

Saté 12.50
van kip, met atjar en seroendeng
Fish en Chips 12.50
van kabeljauw met huisgemaakte remouladesaus

