LUNCHKAART

SOEPEN ( geserveerd met brood en gezouten boter )
Bruine bonensoep
Huisgemaakt, met roggebrood en katenspek
Erwtensoep
`
Huisgemaakt, met roggebrood en katenspek
Paddenstoelen soep
Romige soep, met paddenstoelen en truffel

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

BELEGDE BROODJES ( pistolet naar keuze licht of meergranen)
Ham en / of Kaas
€ 3,75
Alom bekend
Zalm
€ 7,50
Gerookte zalm met een gekookt ei en dillesaus
Brie
€ 7,50
Met walnoten en honing
Ossenworst
€ 6,50
Van het rund, met sla, ei, rode uienringen en een saus van truffel
Carpaccio
€ 6,50
Balsamico, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Pulled Pork
€ 6,50
Kruidig stoofvlees met een saus van mierikswortel
Koepel’s sandwich
€ 6,50
Katenspek, gerookte kipfilet en eiersalade
Koepel’s uurtje
€ 10,50
Kopje tomatensoep, kroket en een mini omelet
Dutch
€ 6,75
Twee kroketten met oerbrood, keuze wit of meergranen
Duin toast
€ 6,50
Gebakken, ui, prei, paprika en champignons met pesto op toast en kaas overbakken
TOSTI’S ( naar keuze met wit of meergranen brood )
Klassiek
Ham en kaas of salami en kaas
Salute
Ham, kaas, pesto, tomaat, rode ui en kaas overbakken
Koepel
Geitenkaas en appel geserveerd met honing
In de duinen
Brie, salami en prei geserveerd met chilisaus

€ 3,00
€ 4,95
€ 4,50
€ 4,95

EITJES ( naar keuze wit of meergranen brood )

Uitsmijter
Ham en/of kaas
Uitsmijter bacon
Gebakken spek en kaas overbakken
Uitsmijter Salute
Ham, salami, champignons, ui en kaas overbakken
Omelet
Ham en/of kaas
Omelet Bonne Femme
Ui, champignons, paprika, prei en spek
Zalm
Roerei met gerookte zalm

€ 7,25
€ 7,25
€ 7,75
€ 7,25
€ 7,50
€ 7,50

PANNENKOEKEN
Naturel
Spek en / of kaas
Appel
Chef’s special appel, rozijn, kaneelsuiker en slagroom

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00

SPECIALS VAN DE CHEF ( geserveerd met friet en salade)
Saté
Kip dij reepjes met pindasaus, kroepoek en krokante uitjes
Schnitzel
Met gebakken champignons, ui, paprika en prei
Biefstukpuntjes
Met gebakken champignons, ui, paprika, prei en zoetzure saus
Sukade van het rund
Zacht gegaard, met een jus van gekaramelliseerde uitjes

€ 14,95
€ 16,50
€ 16,50
€ 15,50

PASTA’S ( met brood en gezouten boter)
Pittige kip
Met groentes en roomsaus
Gerookte zalm & gamba’s
Met groentes en pesto
Groente & truffel
Met diverse soorten roerbakgroenten, champignons en pesto

€ 15,50
€ 16,50
€ 14,50

VOOR BIJ DE BORREL

Bitterballen

9 stuks
per stuk

€ 8,00
€ 0,95

Borrelballen

9 stuks
per stuk

€ 7,50
€ 0,85

Gemengde hapjes

12 stuks
16 stuks

€ 10,50
€ 13,50

Torpedo garnalen

6 stuks

€ 6,00

Kara-age

6 stuks

€ 6,00

Oude kaas loempia’s

6 stuks

€ 6,00

Broodmandje
Vers gebakken brood met sausjes en boter

€ 4,50

Tapas plank ( vanaf 2 pers. )
p.p. € 5,75
Royaal belegde plank met hammetjes, kaas, worst, olijven en warme hapjes

LEKKER BIJ DE KOFFIE
Apfelstrudel
Huisgemaakt, met slagroom en vanille saus

€ 4,50

Kersen
Wafel met warme kersen en slagroom

€ 3,50

Wekelijks huisgemaakte zoetigheden
Vraag een van onze medewerkers voor het aanbod

€ 2,00

