LUNCHKAART
Lunchen kan van 10.00 tot 16.30

SOEPEN

CLUB SANDWICHES

Soep van de dag

5,50

Klassieke tomatensoep

5,50

Boeren groentesoep

5,50

Met gehaktballetjes.
Met verse groente.

BELEGDE BROODJES

Heerlijk belegd met ham, jonge kaas, tomaat, ei, komkommer,
sla en heerlijke dressing.

Gerookte zalm

Gerookte zalm met tomaat, komkommer, ei, kappertjes,
rode ui en augurken.

Carpaccio

Flinterdun gesneden rundercarpaccio met pestodressing,
salade, Parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Tonijn

Huisgemaakte salade met tonijn, tomaat, komkommer, ei,
kappertjes, rode ui en augurken.

6,50

8,50

9,95

7,50

Brie

7,50

Bali

7,50

Broodje brie met pesto en tomaat.
Met stukjes kipﬁlet, champignons, ui, spek en een heerlijk sausje.

Ham, Kaas, ham/kaas

5,50

Zalkerbroek

6,00

Geitenkaas

6,00

Met honing en walnoten.

Club Sandwich Vlees

8,00

Club Sandwich Vis

8,50

Stukjes kip, spek, tomaat en cocktailsaus
Gerookte zalm, tonijnsalade, tomaat en cocktailsaus

Plate biefstukpuntjes

15,00

Plate Schnitzel Zalkerbroek

13,25

Plate Saté v/d Kip of v/d Haas

13,25

Broodje hamburger Zalkerbroek

12,50

Balgehakt met brood of friet

8,50

Heerlijke kroketten

7,95

Uitsmijter Ham, kaas of rosbief

8,50

Boerenomelet

8,50

Malse biefstukpuntjes met ui, champignons,
spek en kruidenboter.
Varkensschnitzel met ui, spek, champignons en jagersaus.
Saté aan de spies met keuze uit kip of varkenshaas,
kroepoek en satésaus.
Heerlijke hamburger met kaas, ananas, champignons,
ui, spek en friet.
Heerlijke balgehakt in jus met keuze uit friet of brood.

3 eieren met keuze uit wit of bruin brood.
Omelet gevuld met verschillende groentes en spekjes.

Carpaccio Salade

12,50

Geitenkaas Salade

12,50

Ceaser Salade Kip

12,50

Salade met Vis

13,50

Dun gesneden rundvlees, met salade, kappertjes, olijfolie,
pijnboompitten en Parmezaanse Kaas.
Salade met heerlijke geitenkaas, zongedroogde tomaten,
walnoten, rode ui en honing.

De plate’s worden geserveerd met salade, groente en friet of aardappels uit
de oven

2 heerlijke kroketten met keuze uit friet of brood.

TOSTI’ S
Met kaas, salami, rode ui, tomaat en chilisaus.

Geserveerd met een broodje

WARME LUNCHGERECHTEN

Keuze uit Waldkorn bol, Italiaanse bol of witte pistolet

Gezond

MAALTIJDSALADES:

Geserveerd met tortilla chips

Salade met kip, ei, knoﬂook, croutons en
Parmezaanse kaas.
Salade van tonijn, gerookte zalm. Rode ui, ei,
kappertjes en dressing.

PANNENKOEKEN
Naturel
Appel
Spek
Kaas

7,00
7,50
7,50
7,50

DINERKAART

Dineren kan bij ons van 16.30 tot 21.30

SOEPEN
Soep van de dag

Elke dag een eigengemaakte soep.

Kipwrap
5,50

Klassieke tomatensoep

5,50

Boeren groentesoep

5,50

Met gehaktballetjes.
Met verse groente.

Keuze uit Waldkorn bol, Italiaanse bol of witte pistolet

Broodplankje Zalkerbroek

5,00

Carpaccio

9,95

Rundercarpaccio op een bedje van sla, met pestodressing,
Parmezaanse kaas en pijnboompitten.

Toast Vis

7,95

Gamba’s

7,50

Heerlijke toast met zalm en tonijn.
Gamba’s gebakken in knoﬂookolie en rode ui.

Mosselen

Gebakken mosselen.

7,50

Bij de schnitzels keuze uit varken of kip

Schnitzel Zalkerbroek

Met ui, champignons, spek en jägersaus.

Schnitzel Italie

Met pesto, tomaat en brie.

Schnitzel Holsteiner

Met champignonsaus en gebakken ei.

Schnitzel met saus naar keuze

Satésaus, Champignonsaus, Pepersaus en Stroganoﬀ saus,
of Mayonaise 0.50

15,00
15,00
15,00
14,95

17,50

Saté van de kip

15,00

Saté van de haas

15,00

Malse kip geserveerd met kroepoek en gebakken uitjes en satésaus.
Malse varkenshaas met kroepoek en gebakken uitjes en satésaus.

18,50

En keuze uit Kipnuggets, kroket, frikandel of hamburger.
Inclussief verrassend kinderijsje met aarbeienijs.

7,95

NAGERECHTEN
Dame Blanche Omgekeerd

6,50

Coupe Advocaat

6,50

Chocolade ijs geserveerd met warme vanille ijs en echte slagroom.
Vanille ijs geserveerd met advocaat, chocoladesaus
en echte slagroom.

Vegatarisch
Groentewrap

15,00

Zalkerbroek Lekkernij

7,00

Spianata Geitenkaas

14,95

Coupe Sorbet

7,00

Crème Brûlée

6,00

Kinderijsje

3,00

Goed gevulde wrap met groenten, kaas en crème fraîche en tacosaus.
Spianata gevuld met geitenkaas, walnoten en honing.

VIS
Slibtongetjes

16,95

Zalmﬁlet

17,50

Scholﬁlet

17,50

Visspies

17,50

Kibbeling

15,00

2 heerlijke slibtongetjes.

Geserveerd met remouladesaus.

Spare Ribs met knoﬂooksaus
Keuze uit sweet of hot.

Mix Grill

Geserveerd met citroen mayonaise.

HOOFDGERECHTEN:

Patat met appelmoes en mayonaise
19,95

Heerlijke malse biefstukpuntjes geserveerd met champignons,
ui, spekjes en kruidenboter.

KINDERMENU

15,00

Biefstukpuntjes

3 heerlijke soorten vlees met een sausje naar keuze
Satésaus, Champignonsaus, Pepersaus en Stroganoﬀsaus
of Mayonaise 0.50

VOORGERECHTEN

Heerlijke broodjes geserveerd met diverse smeersels.

Goed gevulde wrap met kip, groenten, kaas, crème fraîche
en tacosaus.

Spies van Zalm en Witvis.
Heerlijke kibbelingen met een sausje.

De hoofdrechten (vlees, vis en vegatarisch) worden gereserveerd met
bijpassend garnituur, u heeft keuze uit frites of aardappels uit de
oven.

PANNENKOEKEN
Naturel
Appel
Spek
Kaas

Warme wafel met heerlijke kersen, vanille ijs en echte slagroom
Bolletjes vanille en aardbeien ijs met aardbeiensaus,
vruchtjes en echte slagroom.
Met vanille ijs en slagroom.
Een bolletje aardbeienijs met echte slagroom in een leuke verrassing.

KOFFIE’S

Meerprijs voor cappuccino en/of latte macchiato 0.50

Irish kofﬁe

6,00

Italian kofﬁe

6,00

French kofﬁe

6,00

Spanish kofﬁe

6,00

Kopje koﬃe met whiskey en echte slagroom.
Kopje koﬃe met Disaronno en echte slagroom.
Kopje koﬃe met Grand Marnier en echte slagroom.
Kopje koﬃe met Tia Maria en echte slagroom.

Voor alle allergeneninformatie kunt u zich wenden tot ons personeel

7,00
7,50
7,50
7,50

