Lunch

Hebt u een allergie, 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.

Van 12.00 tot 16.00 uur.

Soepen

Salades

Wraps

Soep is inclusief stokbrood en kruidenboter.
Tomatensoep
6,5
Tomatensoep met pestoroom en pijnboompitjes

Salades zijn inclusief stokbrood en kruidenboter.
KL | GR 9 | 16
Carpaccio
Salade van rundercarpaccio met truffelmayonaise,
baconkruimels en pijnboompitten

Wrap geroosterde Kip
9
Met geroosterde kip, tomaat, Parmezaanse kaas, ei,
croutons en thousand islandsaus

Spinaziesoep
Romige spinaziesoep met gerookte zalm

7

Combi
9,5
Klein kopje soep naar keuze, geserveerd met een kalfstruffelkroketje op brasbrood met mosterd

Uitsmijters
Uitsmijter Ham en/of Kaas

8

Uitsmijter Luxor
9,5
Uitsmijter met champignons, ui, paprika, overbakken met
ham en/of kaas

Brassbrood
Brassbrood Carpaccio
9
Ambachtelijk brassbrood met rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Brassbrood Zalmfilet
9
Ambachtelijk brassbrood met gerookte zalmfilet, rode ui,
tomaat en Italiaanse roomkaas

KL | GR 9 | 16
Kip
Salade van kip met thousand islandsaus, Parmezaanse
kaas, ei, spek en croutons
KL | GR 9 | 16
Mozzarella
Mozzarella-salade met basilicumolie, gebruineerde
amandel, rode ui en olijven

Baguettes
Baguette Champignons
7,5
Baguette met gebakken champignons en een roomsaus
Baguette Kip
8
Baguette met kip met tomaat, ei, Grana Padano, mesclunsla en thousand islandsaus
Baguette Saté
9
Baguette met stukjes varkenshaas, satésaus en cassavekroepoek

Wrap gerookte Zalm
9
Met tomaat, rode ui, mesclunsla en Italiaanse roomkaas

Tosti’s
Tosti Ham/Kaas
Tosti met ham/kaas, salade en curry

5

Vega Tosti
Tosti met tomaat, mozzarella en pesto

7,5

Boerentosti
8
Boerentosti met ham, kaas, gebakken champignons,
uien, paprika en chilisaus

Ambachtelijke Kroketten
Rundvleeskroketten
8
Twee rundvleeskroketten geserveerd met salade, mosterd
of mayonaise en brood of frites
Valuas Vegakroket
9,5
Tomatenrisotto-kroket van Restaurant Valuas met salade
en een mayonaise van peppadew en brood of frites

