LUNCH
LUNCH
67

MAALTIJDSALADE

Uitsmijter ham-kaas

8.5

56

Op 2 plakken landbrood met een frisse salade
68

Uitsmijter ham-kaas-salami

9.5

Classic burger op meergranen bol + friet 14.5
Twentse 100% runderburger uit Saasveld,
met BBQ saus, sla, tomaat, ui, augurk,
gesmolten kaas, met friet en mayonaise

104

57

50

12-Uurtje

10.5

Friet en kroket

8.5

99

Kroketten met brood en mosterd

Ham en kaas

6.5

Tosti van landbrood, met ham en kaas,
geserveerd met ketchup
100

Bord friet met een rundvleeskroket en mayonaise
44

12.5

TOSTI

Tomatensoep, snee landbrood met ham en kaas,
snee landbrood met rundvleeskroket
40

Kip

Gemengde sla met pulled chicken, tomaat,
cashewnoten, ananas, komkommer, ui, sojasaus,
met mandje landbrood en huisgemaakte
kruidenboter

Smikkel burger op meergranen bol + friet16.5
Twentse 100% runderburger uit Saasveld met
BBQ saus, bacon, gebakken ei, ui, augurk, tomaat
sla, gesmolten kaas, met friet en mayonaise

12.5

Gemengde sla met geitenkaas, walnoten,
appel, tomaat, komkommer, honing,
met mandje landbrood en huisgemaakte
kruidenboter

Op 2 plakken landbrood met een frisse salade
103

Geitenkaas

Hawaii

7.0

Tosti van landbrood, met ham,
kaas en ananas, geserveerd met ketchup

8.0

2 Rundvleeskroketten op 2 plakken landbrood
62

64

Pistolet eiersalade

7.0

SOEP

Pistolet met huisgemaakte eiersalade, tomaat,
gemengde sla en komkommer

51

Pistolet geitenkaas

55

8.0

Pistolet pulled chicken

8.0

Pistolet met pulled chicken met warme satésaus
en gebakken uitjes

KIDS MENU MET KINDERVERRASSING
36

Frozen

60

7.9

Stokbrood

5.0

Mandje stokbrood met huisgemaakte
kruidenboter en knoflooksaus
61

Frikandel met appelmoes, frietjes en mayonaise

5.5

LEKKER OM TE DELEN

7.9

Cars

Champignonsoep
Huisgemaakte romige champignonsoep

Nacho's

6.5

Nacho's met guacamole, salsasaus, zure room
en gesmolten kaas

Kipnuggets met appelmoes, frietjes en mayonaise
37

5.5

Huisgemaakte tomatensoep

Pistolet met geitenkaas, honing, appel, tomaat,
komkommer, gemengde sla en walnoten
65

Tomatensoep

46

Bitterballen
Portie bitterballen (6 stuks)

Wij gebruiken zoveel mogelijk streekprodukten
Heeft u dieetwensen of allergieën? Laat het ons weten!
= vegetarisch

LUNCH - DINER - FEESTEN - PARTIJEN - ARRANGEMENTEN - BRUILOFTEN

6.5

