
 Lunchkaart 
Vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur 

 

Allergie? Vraag een van onze medewerkers om de allergeneninformatie!     Glutenvrij brood + € 0,50 

 

Broodjes 
Voor al onze gerechten maken wij gebruik 
van lokale producten, biologisch vlees en 
scharreleieren.  
Broodjes worden geserveerd op wit of bruin 
vloerbrood 
 
Broodje Broer      € 8,95 
Broodje warme beenham met honing-
mosterddressing  

 
Broodje Broer deluxe   € 9,95 
Broodje warme beenham met honing-
mosterddressing, gefrituurd uitje en oude kaas 

 
Broodje Zalm     € 8,95 
Gerookte zalm, rucola, roomkaas, rode ui en 
kappertjes 

 
Broodje Tonijnsalade   € 8,95 
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, kappertjes, 
augurk en rucola 

 
Broodje Brie    € 8,25 
Romige brie, pijnboompitjes, honing en rucola 

 
Sandwich Gerookte kip   € 8,95                                                                
Gerookte kip met gemengde sla, roomkaas, 
komkommer, pijnboompitjes, tomatenchutney 

 
Broodje Grillworst   € 8,95 
Warme grillworst met gebakken uitjes, mesclun, 
Rotterdamse oude kaas en zachte kerriedressing 

 
Sandwich Humus   € 8,25 
Humus, tomaat, rauwkost, eitje en alfalfa 

 
 

Broodje Kruidentuin   € 8,95 
Kruidenkaas, mesclun, tomaat, komkommer en 
zachte kerriedressing  
 

2 kroketten of frikandellen op brood € 8,95                  
Keuze uit rundvlees of vegetarisch. Kan ook 
geserveerd worden met oerfrieten                                                                                                             

 

Soep 
 
Huisgemaakte tomatensoep   € 5,75                                           
Met brood en kruidenboter 

 
Huisgemaakte soep van de dag   € 5,75                          
Met brood en kruidenboter 

 

Tosti 
Kaas of ham-kaas    € 5,50 
    

Het echte werk 
Voor onze gerechten maken wij gebruik 
van biologische Waardsekip en eieren van 
kippen die heerlijk rondgescharreld 
hebben. 

 
12-uurtje                                       € 11,95                                   
Soep van de dag, kroket op brood, half uitsmijtertje 

 
Clubsandwich                 € 10,95 
Met ham, kaas, spek, ei, komkommer, tomaat en sla 
met een frisse dressing    

 
Uitsmijter       € 9,95 
3 eieren met ham/kaas/bacon/ui op 2 plakken 
heerlijk vloerbrood 
 

Fish & Chips                 € 13,95 
Malse lekkerbek in een krokant jasje, oerfrieten, 
side salad en lemon-pepermayonaise 

 

Salade 

 
Spaanse tomatensalade               € 10,95 
Verse tomaat, rode ui, peterselie, rucola en rode 
wijnazijn 

 
Salade gerookte kip                € 10,95 
Gerookte kip, schaafsel van Rotterdamse oude 
kaas, ananas, komkommer, sla en kerriedressing  

 
Tonijnsalade                                         € 10,95                                                
Tonijn, kappertjes, augurk, uitjes, zongedroogde 
tomaatjes en sla met frisse dressing 

 
Zalmsalade                 € 10.95 
Gerookte zalm, croutons, ei, uitjes en kappertjes 
met honing-mosterddressing 

 

Burgers 
Onze burgers (150gr) worden gemaakt van 
topkwaliteit vlees van Waards rund. 
De runderen lopen vrij buiten of staan 
warm in een comfortabele stal. Ze eten vers 
gras in de weide en worden bijgevoerd met 
speciaal voer en biologische kruiden. Op 
donderdag, vrijdag en zaterdag bereiden 
wij onze burgers op de barbecue. 
 
Classic                  € 12,50 
100% Waards rund, sla, rode ui, tomaat, augurk en 
heerlijke BBQ saus                                                                     
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Serrano en truffel                € 12,75 
100% Waards rund, serranoham, rucola, gebakken 
uitje en truffelmayonaise 

 
Vegetarisch                 € 13,50 
Van rode biet en kikkererwten met sla, rode ui, 
tomaat, augurk en BBQ saus 

 
Onze burgers worden geserveerd met oerfrieten 
en salade 
 

Kindermenu 

 
Kinderpannenkoek     € 5,50 
Met diverse versiersels 

 
Kindermenu                    € 5,50                                                  
Oerfriet met kroket, frikandel of kipnuggets 

 

Pannenkoeken 
 
Naturel                     € 5,95                                                  

Kaas                      € 8,25                                                                      

Spek                         € 8,25 

Spek/kaas                                                        € 9,95 

Appel      € 8,50 
met kaneelsuiker                                                                                              

 

 
 
 
 

Verwenkoffie 
 

Irish coffee    € 7,25 
Met whisky 

Spanish coffee    € 6,75 
Met Tia Maria 

Italian coffee    € 6,75 
Met Amaretto 

Baileys coffee    € 7,25 
Met baileys 

Jamaican coffee   € 6,75 
Met rum 

 


