Lunch

12.00 - 17.00 uur in het Grand Café.

Bent u allergisch voor bepaalde ingrediënten, gelieve dit vooraf door te geven aan onze bediening. Vegetarisch?
Vraag naar de mogelijkheden. Tosti’s, uitsmijters en baguettes kunnen met wit of bruin brood besteld worden.

Soepen

Kroketten

Baguettes

Soep is inclusief stokbrood en kruidenboter.
Tomatensoep
5,50
Met courgetteblokjes, pijnboompitjes en een kaastortilla

Van Dobben Kroketten
7,50
2 Van Dobben rundvleeskroketten met brood of frites,
salade en mosterd of mayonaise

Baguette Champignons
Met gebakken champignons en een roomsaus

Broccolisoep
6,00
Met geroosterde kikkererwten, granaatappel en stukjes
gerookte zalmsnippers

Valuas Kroketten
9,00
3 Valuas garnalenkroketten met brood of frites, salade en
mosterd of mayonaise

Ambachtelijk Brasbrood

Tosti’s

Brasbrood Gezond
7,75
Met ham en/of kaas, tomaat, komkommer en ei

Tosti Ham/Kaas
Met ham/kaas, salade en curry

Brasbrood Carpaccio
8,00
Met een groene pestomayonaise, Reuverse oude kaas,
amandelstift, mesclunsla en cherrytomaatjes

Tosti geroosterde Kip
7,00
Met geroosterde kip, satésaus, salade en hot chili rijstcrackers

Baguette Kip
7,00
Met geroosterde kip, tomaat, ei, mesclunsla en Thousand
Island dressing
Baguette Saté
8,50
Met stukjes varkenshaas, satésaus en hot chili rijstcrackers

4,75

Brasbrood Zalmfilet
8,00
Met gerookte zalmfilet, tomaat, rode ui en Italiaanse roomkaas

Boerentosti
7,00
Met ham, kaas, gebakken champignons, uien, paprika en
chilisaus

Wraps

Uitsmijters

Wrap geroosterde Kip
8,00
Met tomaat, ei, mesclunsla, croutons en Thousand Island
dressing

Uitsmijter Ham/Kaas

Wrap gerookte Zalm
8,00
Met tomaat, rode ui, mesclunsla en Italiaanse roomkaas

7,00

7,50

Uitsmijter Luxor
8,50
Met champignons, ui, paprika, overbakken met ham en/
of kaas

Salades
Salades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.
KL | GR 8,00 | 15,00
Carpaccio
Met een groene pestomayonaise, Reuverse oude kaas,
amandelstift, mesclunsla en cherrytomaatjes
KL | GR 8,00 | 15,00
Zalmfilet
Met gerookte zalmfilet, gerookte zalmspiesjes, rode ui,
kappertjes, mesclunsla en een mosterdmayonaise
KL | GR 8,00 | 15,00
Mozzarella
Met mozzarella, verschillende pomodori, olijven, rode ui en
basilicummayonaise
KL | GR 8,00 | 15,00
Quinoa
Met quinoa, lamsgehaktballetjes, mint en pikante yoghurtsaus

