
                    
 

  

TIJDELIJKE TERRASKAART MEI 2021 
 
 
Koude belegde broodjes (geserveerd op wit / bruin landbrood)     8.50 

 Gerookte zalm / jalapeño / kiwi  
 Gezond / ham / kaas / sla / tomaat / komkommer / yoghurt mayonaise  
 
 
 Soepen (geserveerd met brood en boter)       6.50 
 Gegrilde paprikasoep  
 Soep van prei en doperwt  
 Soep van de dag / onze medewerkers vertellen u graag wat er vandaag voor u is bereid 
 
 
 Salades (geserveerd met brood en boter / olijfolie / zeezout)              12.50 
 Watermeloen / feta / cashewnoten / balsamico dressing 
  
 

Pokébowl                    12.50 
 Tonijn / wakame / tuinbonen / mayonaise van limoen, chili en dille / rijst / sesam / radijs  
  
 

Warme lunchgerechten  
 Uitsmijter / ham / kaas / wit of bruin brood                           7.75 
 Omelet Agnietenberg / groente / wit of bruin brood     8.00 
 Wisselend hoofdgerecht / vraag onze medewerkers naar de dagspecial             17.50 

 
 
Kroketten (geserveerd met wit / bruin landbrood)     8.25            

 Rundvleeskroketten / mosterd  
 Groentekroketten / mosterd 
 Garnalenkroketten / mayonaise van limoen, chili en dille 
  
 
 Loaded Fries           8.25  
 Patat met pulled chicken / zoetzure ui / truffelmayonaise    
 Patat met oesterzwammen / truffelmayonaise      
  
 

Tosti’s (geserveerd tussen dikke plakken wit of bruin brood, met een frisse salade)     7.50                                    
 Brie / appelstroop / walnoten  
 BBQ tosti / gerookte bavette / cheddar / gekarameliseerde uitjes  
 
  



                    
 

 
 
 
 
 Menu van de dag                             27.50           

Een wisselend menu bestaande uit een kop soep, hoofdgerecht en een nagerecht. Onze 
medewerkers informeren u graag.                          

 
  

Bites  

Landbrood met diverse smeersels                     6.75 

Luxe bitterballen 10 st.                       7.75 

Gemengd bittergarnituur 10 st.         7.75 

Tortillachips / cheddardip / groentesalsa /crème fraiche     6.75 

 
 
 Zoete lekkernijen  
 Plak roombotercake          1.40 
 Bitterkoekjes cake          2.50 
 Red velvet muffin gevuld met caramel        3.00 
 Gesorteerd gebak van Lindeboom        3.75 
 Appelgebak           3.75 
 Slagroom           0.60 
  
 

IJs en desserts          6.50 
IJscoupe / roomijs / slagroom 
Sorbet / sorbetijs / slagroom  

 
 

Indien u een allergie heeft, verzoeken wij u om onze medewerkers te raadplegen,  
zij adviseren u graag 


