Lunch
SOEPEN

GROOTMOEDERS TOMATENSOEP

6,50

Met balletjes en croutons

BOERENGROENTESOEP

6,50

Runderbouillon met rundvlees en verse groenten

BRABANTSE KIPPENSOEP

6,50

Heldere kippenbouillon met malse kip en prei

ROMIGE CHAMPIGNONSOEP

6,50

Zeer romig en goed gevuld

FRANSE UIENSOEP

6,50

Gegratineerd met een kaascrouton

UITSMIJTERS & OMELETTEN

Al onze soepen worden geserveerd met ovenvers brood

KLEINTJE UITSMIJTER

SALADES
CAESAR SALADE

13,50

Romaanse sla, ansjovis, cherrytomaten en een
gekookt eitje met een overheerlijke yoghurt
dressing
Supplement kuikenhaasjes
Supplement gamba’s

GEITENKAAS SALADE

0,50 per supplement

REUZE UITSMIJTER
2,00
4,00
16,00

Salade met warme geitenkaas, honing,
spek, olijven, zongedroogde tomaten, rode ui,
appelcompote, vijgen en basilicumdressing
(ook vegetarisch te bestellen)

14,75

Gerookte zalmsnippers, Hollandse garnalen en
surimisalade, geserveerd met huisgemaakte
whisky-cocktailsaus

11,00

Uitsmijter op drie sneetjes brood met keuze uit ham,
kaas, rosbief en/of spek afgemaakt met een bolletje
rundvleessalade met ravigottesaus

UITSMIJTER ‘DE WITTE’

9,75

Twee sneetjes brood met ham, een spiegelei,
een kroket en een bolletje rundvleessalade
met ravigottesaus

VUGHTS
ZEEVRUCHTENSALADE

8,00

Twee sneetjes brood en twee eieren,
met keuze uit ham, kaas, rosbief en/of spek

12 -UURTJE

12,50

Drie sneetjes brood met rosbief, een kroket,
een spiegelei, een bolletje huzarensalade met
ravigottesaus en een klein soepje naar keuze

OMELET
SALADE NIÇOISE

14,75

Mesclun sla, olijven, komkommer, tomaat,
rode ui, haricot verts, een gekookt eitje en balsamico
dressing, met kort om-en-om gegrilde dagverse tonijn

CARPACCIO SALADE
Met basilicum aangemaakte
mesclun sla, geserveerd met pijnboompitjes,
croutons, Parmezaanse kaas en een truffeldressing

14,75

Met keuze uit wit of bruin brood

BOERENOMELET

NAAR KEUZE
Met een keuze uit ham, kaas en/of tomaat
Al onze uitsmijters en omeletten worden geserveerd

Al onze salades worden geserveerd met ovenvers brood

9,75

Ouderwets goed met spek, ui,
champignons en groenten

met wit of bruin landbrood.

9,50

Lunch
WARME LUNCHGERECHTEN
CLUBSANDWICH

12,75

Landbrood belegd met kip, omelet, spek en
truffelmayonaise, geserveerd met chips

KIPSATÉ

14,75

Spies van malse kippendijen, satésaus, atjar en
kroepoek, geserveerd met stokbrood of frites

BIEFSTUK

Alle broodjes en tosti’s worden geserveerd met wit of
bruin landbrood.

ZALM
18,75

Hollandse biefstuk geserveerd met frites of brood

NUMA BURGER

BROOD & TOSTI’S

CARPACCIO
15,75

Hollands rundvlees gecombineerd met Iers zeewier.
Deze hamburger wordt geserveerd met gamba’s,
frites en mayonaise

GEITENKAAS

GESERVEERD MET (wit of bruin) BROOD
MET FRITES EN MAYONAISE

Op een bedje van rucola, zongedroogde tomaatjes
en walnoten met warme Brabantse geitenkaas
overgoten met honing

9,25
11,50

GEZOND

KROKETTEN KLASSIEK

9,75

7,25

Met ham, kaas, een gekookt ei en gemengde salade

Twee originele ‘Valk’ kroketten met mosterd

9,25
11,50
12,50

Belegd met spek, ui en Emmentaler kaas

FLAMMKUCHEN VAN DE MAAND

13,75

Met zeer licht gegrilde tonijn,
bospaddenstoelen en een tomatensalsa

Twee vegetarische kroketten geserveerd met mosterd.

FLAMMKUCHEN ORIGINAL

11,25

Met carpaccio van het Waards rund, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en groene pestodressing

VERSE TONIJN

VEGETARISCHE KROKETTEN

MET WIT OF BRUIN BROOD
MET FRITES EN MAYONAISE

9,25

Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, kappertjes
en tuinkruiden

HAM, KAAS OF ROSBIEF

4,50

Wit of bruin landbrood belegd met een
keuze uit ham, kaas of rosbief

TOSTI
Landbrood, keuze uit wit of bruin brood

12,50

Vraag de bediening naar onze wisselende
Flammkuchen van de maand of laat u verrassen

ORIGINEEL

LYON
Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens allergisch voor?
Vraag naar onze allergenenkaart of raadpleeg één van
onze restaurantmanagers.

7,25

Belegd met ham en kaas

8,50

Met gesmolten brie en tomaat

HAWAII
Met ananas, ham en kaas

7,50

