BROODGERECHTEN
Heerlijk mais of donker Waldkorn
brood van Meesterbakker Hans van
Berkom in de volgende belegvariaties:

GEZOND 9,00

met boerenachterham, boerenkaas,
scharrelei, tomaat en komkommer
(tevens vegetarisch mogelijk zonder
boerenachterham)

FLAT TUNA 12,00

Dungesneden rauwe tonijn op flatbread met wasabi-mayo,
ponzudressing, sjalotparels, wakamé en edame

CHARCUTERIE 10,00

Meditterane vleeswaren met augurk, rucola, balsamico, olijven en mayonaise van zwarte truffel

AMBACHTELIJKE GEROOKTE ZALM 12,00

met mosterdcrème, roomkaas, rode ui, gekookt ei en
zoetzuur komkommerlint

CARPACCIO 13,00

Flinterdun gesneden rundercarpaccio met rucola,
grana padano, geroosterde pittenmix, zongedroogde
tomaat, olijven, pesto en mayonaise van zwarte truffel

SALADES
Onderstaande salades worden geserveerd
met brood en boter

SALADE PESCADO 16,00

ROMIGE PADDENSTOELEN 10,00

Gebakken bospaddenstoelen in romige knoflookcrème met
spekjes, groene kruiden en knoflookbrood van de grill(ook
vega mogelijk)

FRANSE UIENSOEP 6,50

volgens verkregen recept uit de Provence met brie, bosui,
brood en kruidenboter

POMODORI 6,50

Soep van Pomodoritomaat met pesto, kaas,
groenten en gehaktballetjes, brood en kruidenboter

SANDWICH L`ÉGLISE 14,00

Mais of Waldkornbrood met frisse salade, komkommer en
tomaat, gebraden kipfilet, gebakken ei, spek en
chili-kerriedipper

DE BRUGBURGER 16,50

geserveerd op een sesam-bol met cheddarkaas,
spek, tomaat, ui, augurk, frisse salade en onze eigen
hamburgersaus; met daarbij frietjes en mayonaise

FISH & CHIPS 17,00

Heerlijke lekkerbekjes met remouladesaus,
krokante frietjes, salade en mayonaise

LUNCHFAVORIET
LUNCH PLATEAU 16.00

Pomodorisoepje, carpaccio, bourgondische kroket met sandwichbrood, knoflookbrood met gerookte zalm en citroenpeper mayonaise

met gerookte zalm, tonijn en knoflookgamba’s zoetzure komkommer, croutons en een mosterdsesamdressing

SALADE KROKANTE KIP 16,00

met zoetzure groenten en een sojamayonaise met sesamzaad

KLASSIEKERS:
UITSMIJTER VAN SCHARRELEIEREN v.a. 8,00
op Mais of Waldkorn brood met boerenkaas,
boerenachterham of spek - dan wel een combinatie
van deze toevoegingen

Tosti van boerenwit
•
•

met boerenkaas 6,00
met boerenkaas en boerenachterham 7,00

TWEE BOURGONDISCHE
RUNDVLEESKROKETTEN
•
•

met Waldkorn of Maisbrood 10,00
met krokante frietjes 10,00

