Lunch
12.00 - 17.00 uur.

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

Salades

Ambachtelijk Brassbrood

Soep is inclusief stokbrood en kruidenboter.
Pomodorisoep
6
Tomatensoep met mozzarellabolletjes, geserveerd met een
schuim van groene pesto
Tom Kha Kai
6,5
Licht pittige Thaise kokossoep met kip
Combi
9
Klein kopje soep naar keuze, geserveerd met een kalfstruffelkroket op brassbrood met mosterd

Salades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.
KL | GR 8,5 | 15,5
Carpaccio
Rundercarpaccio met Limburgse mosterddressing, Reuverse
oude kaas van ‘t Kaashuys, notenmix en knabbelspekjes
Vitello Tonnato KL | GR 8,5 | 15,5
Met tonijn-yoghurtsaus, truffelchips, appelkappertjes, sperziebonen en mesclunsla
KL | GR 8,5 | 15,5
Scampi’s
Gewokte scampi’s met krabchuncks, geserveerd op een
noodle-salade met wortel, witte kool en teriyakisaus
KL | GR 8,5 | 15,5
Mexicaanse
Salade met tofu, een bonenmix, mais en salsasaus

Brassbrood Vitello Tonato 8,5
Met een tonijn-yoghurtsaus, truffelchips, appelkappertjes
en mesclunsla
Brassbrood Carpaccio
8,5
Rundercarpaccio met Limburgse mosterddressing, Reuverse
oudekaas van ‘t Kaashuys, notenmix en knabbelspekjes
Brassbrood Zalmfilet
8,5
Met gerookte zalmfilet, tomaat, rode ui en Italiaanse roomkaas

Tosti’s
Tosti Ham/Kaas
4,5
Met ham/kaas, salade en curry
Vega Tosti
7
Tosti met tomaat, mozzarella en pesto
Boerentosti
7,5
Boerentosti met ham, kaas, gebakken champignons, uien,
paprika en chilisaus

Kroketten
Van Dobben Kroketten
7,5
Twee Van Dobben rundvleeskroketten met brood of frites,
salade en mosterd of mayonaise
Valuas Kroketten
9
Drie Valuas garnalenkroketten met brood of frites, salade en
citroenmayonaise

Baguettes
Baguette Champignons
7
Met gebakken champignons en een rode pestosaus
Baguette Kip
7,5
Met geroosterde kip, tomaat, ei, mesclunsla, Grana Padano
kaas en sambasaus
Baguette Saté
8,5
Met stukjes varkenshaas, satésaus en cassavekroepoek

Uitsmijters
Uitsmijter Ham en/of Kaas 7,5
Uitsmijter Luxor
9
Met champignons, ui, paprika, overbakken met ham en/of kaas

Wraps
Wrap geroosterde Kip
8,5
Met kip, tomaat, ei, Grana Padano kaas, mesclunsla, croutons
en sambasaus
Wrap gerookte Zalm
8,5
Met tomaat, rode ui, mesclunsla en Italiaanse roomkaas

Specials
Deze gerechten kunnen zowel voor de lunch als voor
het diner besteld worden.
Biefstukreepjes
16,00
Met gebakken rode ui, paprika, teriyakisaus, salade, gehakte
cashewnoten en komkommer, geserveerd met brood
Stoofpotje Zwarte Kip
16,00
Stoofpotje zwarte kip met frites en salade

