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U kunt van de lunchkaart bestellen tussen 
12.00 - 17.00 uur



Soepen
Geserveerd met boerenbrood

Licht gebonden mosterdsoep * 5,50
Gevuld met uitgebakken spekjes en een
lichte essence van gember

Licht gebonden tomatensoep * 5,50
Gevuld met soepballetjes, bosui & 
basilicumroom

Franse uiensoep   5,50
Met een dakje van parmezaanse 
kaascrouton

Tosti
Keuze uit wit of bruin boerenbrood

Tosti brie   6,50
Met walnoot en honing

Tosti tonijn   7,00
Met roomkaas, rode ui, kappertjes & 
mosterd-dilledressing

Tosti Dute    8,50
Met ham, kaas, spek, tomaat en een 
spiegelei geserveerd met friet & mayonaise

Boerenbrood
Keuze uit wit of bruin

Bourgondische rundvleeskroket 8,50
2 stuks met mosterd

Uitsmijter    8,75
3 gebakken spiegeleieren met ham en kaas

Omelet Dute *    10,50
Met ham, spek, paprika, champignons, 
ui en kaas

Voor de kids

Poff ertjes   4,50

Frites met keuze uit   5,00
Frikandel
Kipnuggets
Kroket

Broodje hotdog met frites 4,50

* ook vegetarisch te bestellen

Broodjes
Keuze uit italiaanse of waldkorn bol

Hete kip    9,50
Gebakken kip, paprika, champignons, 
ui en afgeblust met hete chilisaus

Rundercarpaccio   10,95
Met rucola, zongedroogde tomaat, 
pijnboompitjes, parmezaanse kaas & 
truff elmayonaise

Brie     9,50
Lauwwarm uit de oven met honing & 
walnoten

Pulled pork    10,50
Met krautsalat & knofl ooksaus 

Gerookte zalm   10,95
Met roomkaas, rode ui, kappertjes,
zongedroogde tomaat & 
mosterd-dilledressing

Serranoham   9,50
Met meloen, pijnboompitjes & balsamico 
glazuur 

Plates
Geserveerd met frites of gebakken aardappelen
met mayonaise

Kipdijspies   14,50
Met gebakken uitjes, kroepoek, atjar &
satésaus

Boerenschnitzel   14,50
Met ui, spek en champignons

Rundersteak    17,95
Argentijnse biefstuk met keuze uit 
stroganoff - of pepersaus

American burger   14,50
Black angus burger afgetopt met spek, 
rode ui, cheddarkaas & smokey BBQ sauce

Gamba’s     17,95
In lichtpikante knofl ookolie gebakken 
gamba’s geserveerd op een bedje van 
romige pasta

Avocado burger   14,50
Met sla, tomaat, rode ui en guacamole

Special van de chef-kok  
Vraag naar de special van de week


