
LUNCHKAART (tot 16.00 uur)
Yoghurttraktatie 7,25 
Vers fruit met noten, honing en Griekse yoghurt

BROODJES
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Gezond **  9,75
Boerenham, jonge kaas, rauwkost, gekookt
scharrelei en pesto van rucola

Huisgemaakte zalmsalade  9,75 
Met rode ui, kappertjes en gekookt scharrelei

Warme geitenkaas met honing * 9,75
Fris belegd met watermeloen en walnoten

Carpaccio van rund  10,75
Met truffelmayonaise, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

Kroketten 9,75 
Twee ‘Utregse’ kroketten op brood met
aardappelsalade en mosterd

Kaaskroketten * 9,75
Twee kaaskroketten op brood met
aardappelsalade en mosterd

Club sandwich ** 12,50 
Getoast wit brood met kip, kaas, tomaat, bacon
en een gebakken ei, geserveerd met chips

Salades
Geserveerd met biologisch volkoren- of maïsbrood

Salade geitenkaas * 12,50
Frisse salade met watermeloen, walnoot en pesto

Salade Niçoise 13,50
Met tonijn, rode ui, haricots verts,
ansjovis, krieltjes en gekookt scharrelei

Caesar salade 12,50
Met gebakken kipfilet, ansjovis, gekookt
scharrelei en romige anjovisdressing

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden

Uitsmijters 
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Uitsmijter met zalm 11,50
Uitsmijter van drie eieren met gerookte zalm

Uitsmijter - stel zelf samen **                           vanaf 9,50
Stel zelf uw uitsmijter samen. Keuze uit één of
meerdere van de volgende ingrediënten; jonge boerenkaas, 
boerenbeenham, spek en/of tomaat (allen + 0,75 per stuk)

Omeletten 
Keuze uit biologisch volkoren- of maïsbrood

Omelet met zalm 11,50
Omelet van drie eieren met gerookte zalm

Omelet - stel zelf samen **                               vanaf 9,50
Stel zelf uw omelet samen. Keuze uit één of
meerdere van de volgende ingrediënten; jonge boerenkaas, 
boerenbeenham, spek en/of tomaat (allen + 0,75 per stuk)

Warme lunchgerechten
Fish and chips 17,50 
In bierbeslag gefrituurde kabeljauw met frites,
salade en remouladesaus

Sydney saté 14,50
Gemarineerde kipsaté met pikante pindasaus,
atjar en kroepoek, geserveerd met frites of brood

Down Under burger 14,50 
Royale dubbele burger met gebakken bacon,
tomaat, ui en gesmolten kaas, geserveerd
met frites en mayonaise

Black Angus USA steak 19,50
Geserveerd met frites, seizoenssalade
en kruidenboter

SOEPEN 
Geserveerd met biologisch volkoren- of maïsbrood

Pomodorisoep * 5,50
Huisgemaakte tomatensoep met mozzarella

Doperwtensoep * 6,50
Frisse doperwtensoep met tuinkruiden
en crème fraîche

* dit gerecht is vegetarisch
** dit gerecht kan vegetarisch geserveerd worden


