Lunchkaart
brood maak een keuze uit:

Boerenlandbrood wit of gildekorn of vegan-gluten-lactosevrij brood (+1,25)
All day Breakfast met croissantje, yoghurt met vers fruit, scrambled
eggs, broodje met beleg en verse jus 		

12,95

Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan

9,5

Twee Grootmeester rundvlees kroketten met brood en mosterd		 8
Kiprollade met kropsla en tuinkersmayonaise		 9,75
Bietenwrap met falafel, avocado, zoetzure groenten en vadouvanmousse

		9,75

Tonijnsalade volgens eigen recept met een eitje 		 8,5
Happy green met geroosterde groenten, tabouleh en artisjok-truffel crème

9,5

Geitenkaas uit de oven met gesuikerde pecannoten, balsamico en vijgenjam

9,5

Warme beenham met huisgemaakte mosterdmayonaise

8,75

Filet americain met gekookt eitje, mayonaise en rode ui

7,75

Uitsmijter ham en kaas 			 7,75
Extra met spek + 0,75
12-uurtje deluxe broodje chorizo kroket, tonijnsalade,
spiegeleitje en dagsoepje			 12,5

Nice
surprise
plateau

Soep &
Sandwich
combineer een sandwich naar keuze
met heerlijke dagsoep
12,5

Lunchplateau met warme en koude
gerechten
16 p.p.

Soep
Pomodori tomatensoep
met basilicum 		

6

Soep van de Herberg
wisselende soep van de dag

6,5

kleine trek
yoghurt met vers fruit en granola

6

Tosti boerenham en of kaas

5

Croissant met roomboter en jam

5,5

Scone met clotted cream en marmelade 5,5
Kids broodje hagelslag of ei

4

Maaltijd salades

Deze salades zijn de gehele dag te bestellen
Poké bowl van tonijn, zalm, avocado, sushirijst, Kikkoman dressing		 18,75
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaan		 16,5
Vegan bowl falafel, tabouleh, kropsla, zongedroogde tomaat, zoetzuur,
komkommerlinten en pompoenpitten 			 16
Burrata salade met artisjok-truffel crème en gemarineerde wilde tomaat

		16

Geitenkaas uit de oven met gesuikerde pecannoten, biet. balsamico
en vijgenjam 			16

Kids
Wij hebben een
speciale kinderkaart
voor onze kleine gasten

steak
van de vis
Week van de
markt

Plates
Kipsaté met atjar salade, cassave kroepoek, pindasaus en friet met mayonaise 15,5
Classic Burger van Iers Black Angus Rund met bacon, cheddar
en Herberg Jan saus met friet en salade 					

15,5

Vega Burger met tomaat, augurk, kropsla en truffelmayonaise en friet

15,5

Oosterse noodles met wokgroenten en cashewnoten. (Met kip +2,50)

		16

Soep & Salad
Combineer een salade naar keuze met een dagsoep (i.c.m. poké bowl +3)

17,5

Heeft u allergieën of dieëtwensen? Onze bediening kan u uitgebreid adviseren over
allergenen en de keukenbrigade speelt hier op een smakelijke wijze op in!

