Lunch

Lach,
proef, geni
et
en neem
de tijd.

kaart

Huisgemaakte

Bij onze soepen serveren wij brood en kruidenboter

€ 5,25

Tomatensoep
Met kip en prei

€ 5,75

Soep van het moment
Graag vertellen wij het u

salades

Ook als
maaltijdsalade
€ 3,00 EXTRA

Salade geitenkaas
Lauwwarm op een bedje van knapperige gemengde
salade, komkommer, tomaat, honing en gesuikerde noten

Malse gemarineerde stukjes kipfilet
met roerbakgroente, knapperige gemengde salade,
komkommer, bosui, sesamzaad en teriyakisaus

Salade carpaccio
Dun gesneden runderhaas met truffel dressing,
Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola

Salade Gamba’s
Gamba’s in knoflookolie gebakken met komkommer,
tomaat, croutons en dressing

Met rucola, notenmix en honing

Vis sandwich
Gerookte zalm met mosterd dille dressing, huisgemaakte
tonijnsalade, rode ui, komkommer en tomaat

BLT Sandwich

€ 12,75

Bacon, sla, tomaat, kaas, ei en mayonaise

Geitenkaas

€ 12,

50

Lauw warme geitenkaas met gesuikerde noten,
honing en rucola

Bourgondische Kroket
2 bourgondische rundvlees kroketten
met mosterd of mayonaise

€ 13,50

Pulled beef
Huisgemaakte pulled beef met rode ui en frisse koolsalade

€ 13,50

Pikante kip
Malse stukjes kipfilet, gewokt met groentes,
geserveerd in een pittige tomatensaus

€ 9,75

Met groentes, Beemsterkaas en spek

Maaltijd

gerechten

Keuze uit bruin, wit of Italiaanse bol
Glutenvrij € 1,50 extra per product
Dun gesneden runderhaas met truffel dressing,
Parmezaanse kaas, pittenmix en rucola

€ 8,25

Uitsmijter classic
Boerenomelet

Broodjes en
Carpaccio

gerechten
3 eieren, ham en Beemsterkaas (Met spek € 1.25 extra)

Kleine kop tomaten soep +
Broodje Bourgondische kroket +
Broodje carpaccio of tonijnsalade

Brie uit de oven

Bij onze salades serveren wij brood en kruidenboter

Salade oosterse kip

€ 11,

Sandwiches

soepen

Lunch

kasteel lunch

50

Eier

Friet en
mayonaise
€ 2,25 EXTRA

Dutch burger

€ 9,75

100% Grainfed rundergehakt, rustig gegrild
met klassieke Beemsterkaas, bacon, augurk,
tomaat, komkommer, sla en bbq saus

Big: 400 gr

Small: 200 gr

€ 20,00

€ 14,25

€ 8,25
€ 9,75
€ 9,25
€ 8,75
€ 7,25
€ 9,25
€ 9,25

BLT Sandwich

€ 9,25

Bacon, sla, tomaat, kaas, ei en mayonaise

= vegetarisch of vegetarisch mogelijk
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