
Vanaf 12:00 tot 17:00 uur

LUNCHGERECHTEN
Twaalfuurtje  13
Soep naar keuze, sandwich carpaccio, mini broodje 
kroket en mini broodje kaas

Smullen maar weer!  9
Volkoren bol met warme rollade, uien, champignons, 
een eitje en satesaus

Stokbroodje Tok Tok 10
Steen gebakken brood met gebakken hete kip 
reepjes, gemengde sla, honing-mosterddressing, 
champignons, ui, paprika en spek

Stokbroodje Gezond 10
Steen gebakken brood met ham, kaas, gemengde sla, 
komkommer, tomaat en een gekookt eitje

Club sandwich   10
Geroosterd brood belegd met gerookte kip, gemengde 
sla, uitgebakken spek, tomaat, komkommer, ei en 
pesto mayonaise

Sandwich Zalm   10/
Geroosterd brood belegd met zalm, gemengde sla, 
gebakken ei en truffelmayonaise

Stokbroodje carpaccio   10
Knapperig stokbrood belegd met carpaccio, rucola 
sla, zongedroogde tomaat, pijnboompitten en 
truffelmayonaise

Tosti ham/kaas 4.5

Tosti hawai 5.0

Ei gerechten
Keuze uit wit of bruin brood

Hollandse omelet   8.5
Met ham / kaas en champignons

Boeren omelet    10
Met verse groenten en spek

Uitsmijter met ham en kaas  8.5

Uitsmijter Carpaccio   9.5
Met rucola en Parmezaanse kaas

Uitsmijter Goudreinet               11
Met ham, kaas, carpaccio en een bolletje 
huzarensalade

Uitsmijter 3 op een rij               11.5
Met uitgebakken spek, oude kaas en zalm 

Lunchplates
Keuze uit mayonaise of mosterd

Ambachtelijke gehaktbal  3.9
Met friet     7.5       |    Met brood       5.5 

Schnitzel 
Met friet     15.5      |    Met brood   13.5
XL Met friet  17.5   |    XL Met brood 15.5

Twee kroketten 
Met friet     8           |    Met brood        6

Twee frikandellen 
Met friet     8          |    Met brood          6

Biefstuk ‘van ‘t koetje’ 
Met friet     17       |    Met brood        15

XL Kipsaté  
Met friet     15.5     |    Met brood    11.5

XL huisgemaakte haassaté  
Met friet     17.5     |    Met brood    15.5

Rode bieten burger                         11
Belegd met gemengde sla, komkommer,  
tomaat en huisgemaakte hamburgersaus        
Met friet en mayonaise  + 2,-

Big Goudreinet burger        13
Belegd met ijsbergsla, tomaat, ui en 
huisgemaakte hamburgersaus    
Met friet en mayonaise   + 2,-  

Burgers

= Vegetarisch



VOORGERECHTEN
SoepenBrood met smeersels  5

Met kruidenboter en tzatziki

Gevulde champignons 7.5
Gevuld met rundergehakt, gegratineerd met kaas 
en  warme knoflooksaus

Parmaham met meloen                11

Carpaccio Original 11.5 | XL  22
Dun gesneden ossenhaas met gemengde sla, 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
geroosterde pijnboompitten en truffelmayonaise

Proeverij               15.5
Bestaande uit: Rundercarpaccio, gerookte zalm en 
een  garnalen cocktail

Mini loempia’s 8.5
Mini groente loempia’s geserveerd met ijsbergsla 
en chilisaus

Champignonsoep 6.5
Met een vleugje room

Romige tomatensoep 6.5
Met een vleugje room

Dubbel getrokken groentesoep 6.5

“ Wilt u er toast met roomboter bij?
 + 0.75

= Vegetarisch

Maaltijdsalades

Biefstuk salade 15.5
Gemengde sla, tomaat, ui, komkommer, taugé, 
honing-mosterddressing en oestersaus 

Spakenburgse salade  15.5
Gemengde sla, paling, garnalen, gerookte zalm, 
gerookte makreel en cocktailsaus

Caesar Salade 15.5
Gemengde sla, Gebakken kip, parmezaankaas kaas, 
uitgebakken spek, cherrytomaatjes en een caesar 
dressing

Geitenkaas uit de oven 11
Gemengde sla met warme geitenkaas uit de 
oven, honing, appel, geroosterde walnoten, 
cherrytomaatjes en augurk

OM TE DELEN
~ per 2 personen bestellen ~

Lunchplank  31

• Carpaccio

• Soep naar keuze

• Hete kip

• Diverse soorten brood

• Roerei 

Carpaccio XL 22


