LUNCH

SOEPEN
GESERVEERD MET BROOD, AïOLI EN OLIJFOLIE

TOMATENSOEP
Met een Parmezaan-pestostengel en
basilicum crème fraîche

7,00

POMPOENSOEP
Licht pikante soep van pompoen
met shiitake paddenstoeltjes

7,50

SOEP VAN HET MOMENT

7,50

BOERENLANDBROOD
KEUZE UIT BOURGONDISCH BRUIN OF
AMBACHTELIJK WIT BROOD

OUDE UTRECHTSE GRACHTENKAAS
Met knoflookdressing, hardgekookt ei, spek,
bindsla en croutons

8,50

GEITENKAAS
Zachte geitenkaas met druif, zoetzure
rode biet en balsamicodressing

8,50

OSSENWORST
Met piccalilly, bindsla, augurk,
rode ui en hardgekookt ei

9,50

KROMMERIJNSE HAM
Met rivierkreeft, kerstomaat,
lente-ui en rucolamayonaise

9,50

CARPACCIO
Utrechtse kaas, pijnboompitten,
tomaat, olijf, rucola en truffeldressing

10,50

GEROOKTE ZALM
Met krabmayonaise, komkommer
en wasabischuim

11,50

Gerechten met een
kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.
Onze gerechten kunnen allergenen bevatten. We hebben een uitgebreide
allergenenspecificatie. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

LUNCHGERECHTEN
SANDWICH DE LUXE
Sandwich van boerenlandbrood met
krabmayonaise, rivierkreeft, Krommerijnse ham,
krokante kipfilet, parmezaan, ei, friet en aioli.

14,50

STEAKSANDWICH
Flat iron steak met kruidenboter, spinazie,
tomaat, pecorino, friet en aïoli

14,50

CLASSIC BEEFBURGER
100% USA angusbeef met truffelmayonaise,
tomaat, augurk, spek, cheddar, friet en koolsla

14,50

KIPDIJSATÉ
Met teriyaki en sesam, gewokte noedels en
Oosterse groenten, pindasaus, kroepoek

18,50

TRUFFEL RAVIOLI
Met pompoen, paddenstoelen, pecannoten,
pecorino en cognacroomsaus

18,50

AMBACHTELIJKE KROKETTEN
Met brood of friet

8,75

MAALTIJDSALADES
GESERVEERD MET BROOD, AïOLI EN OLIJFOLIE

CARPACCIO
Utrechtse kaas, pijnboompitten, tomaat, olijf,
rucola en truffeldressing

15,50

POKÉ BOWL VIS
Met gerookte zalm, schelvis, gamba’s, rijst,
salade met geroosterde paprika, komkommer,
tomaat en teriyakisaus

16,25

CEASAR SALAD
Bindsla met krokante kipfilet, hardgekookt ei,
spek, croutons, Parmezaanse kaas en knoflookdressing

15,50

GEITENKAAS
Met honing gegratineerde geitenkaas, druivengelei,
zoetzure biet en kruidkoek

15,50

EIERGERECHTEN
UITSMIJTERS
3 gebakken eieren met ham en/of kaas

VANAF 8,50

BOEREN OMELET
Met ham, kaas, paprika, lenteui, prei en champignons

9,00

ZALM OMELET
Met gerookte zalm, pesto, shiitake, kerstomaat, lenteui en kaas

11,00

NAGERECHTEN
WITTE CHOCOLADEMOUSSE
Met chocolade-Baileyssaus, marshmallows en bastognekruim

7,50

VANILLE-IJSBROOD
Met warme appelcompote, boerenjongensijs en speculaassaus

7,50

MANGO TARTAAR
Met pecannoten, taartje van mango, kokosmakronen
en malibu-karamelsaus

7,50

DAME BLANCHE
Vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus
				

7,50

KOFFIE COMPLEET
Diverse lekkernijen met koffie naar keuze

7,50

KAASPLATEAU
Met 5 soorten kaas, appelstroop en noten-kruidkoek

11,00

