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Een gezond en informeel lunchconcept met keuze uit meerdere soorten
focaccia's, panini's, soepen, warme gerechten en verrassende salade bowls.

SAL ADE BOWLS
Standaard bowl
Mesclun salade | biet | cherry tomaat | komkommer | soja bonen | radijs | maïs | olijven | wortel

€12,95

Maak uw bowl nog lekkerder en kies uw extra toppings
- Geitenkaas
€2,95
- Chili avocado bites
€3,95
- Tatsuta krokante kip bites
€4,95
- Rivierkreeftstaartjes
€5,95
- Ossenworst furikake
€3,95
Alle salade bowls worden geserveerd met croûtons, rozijnen, dressings, zonnebloem- en pompoenpitten

FOCACCIA MET MEDITERRANE KRUIDEN
Polder ham | Goudse oplegkaas | gekookt ei | komkommer | tomaat | sla
Goudse oplegkaas | scharrelei salade | groene asperges 		
Gerookte zalm | kappertjes | bieslook roomkaas | rucola 				
Ossenworst | Amsterdamse uien | augurk | mosterd mayonaise			

		
			
		
		

€ 10,95
€ 11,95
€ 11,95
€ 11,95

SOEPEN
Toscaanse tomatensoep 			
Mozzarella | cherry tomaten | basilicum | focaccia crostini
Mosterdsoep
					
		
Grove mosterd | crème fraiche | bieslook | croûtons

€ 8,95
€ 8,95

Gastvrijheid is: “ De gast zich zo welkom te laten voelen
dat zij zich meer thuis voelen dan te gast”

BIEREN

WIJNEN

Salvé | Apeldoorns bier
PROEF DE APELDOORNSE GESCHIEDENIS
De Keizerskroon was een geliefde herberg waar men
na een lange reis werd gelaafd met een goed glas
bier, gebrouwen in de achtertuin van de herberg door
de huisbrouwerij van Het (Oude) LOO. Nu herhaalt de
geschiedenis zich en wordt er weer bier gebrouwen
om onze gasten te voorzien in een goed glas bier uit
Apeldoorn.

Mousserende wijnen
Champagne Grand Cru 		
Brut Grande Reserve
Pinot Noir | Champagne, Frankrijk
Prosecco Spumante Brut		
Glera | Veneto, Italië
Brouette Prestige Brut		
Chardonnay | Rhône, Frankrijk

“De Beboete Buur” 		
		
€ 4,75
Fris blond bier met licht bittertje van Epense hopbellen.
“De Vette Hamel” 		
		
€ 4,75
Donker dubbel bier. Tonen van chocolade en koffie
geven een mooie volle smaak.
Bieren | van de tap
Seizoensbier				
vanaf
€ 5,45
Wisselend per seizoen, vraag ons naar het bier van dit
seizoen!
Affligem Blond				
€
5,45
Abdijbier blond, volle droge smaak, met een zachte
afdronk
Heineken				
€
3,95

GERECHTEN UIT DE WARME KEUKEN
Twee ambachtelijke kroketten 			
Mosterd | robuust brood
Omelet
Polder ham | cheddar kaas | tomaat
Italiaanse focaccia tosti
		
Mozzarella | ham | pesto
Italiaanse focaccia tosti
		
Tonijn | tomaat | cheddar kaas

€ 9,95
€ 10,95
€ 9,95
€ 9,95

* Voor gezelschappen zijn onze Salvé bieren ook in
een feestelijke 1,5 liter fles te bestellen voor €22,50 per
fles!
Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met
Heeft u dieetwensen of een allergie?
Vertel dit aan een van onze medewerkers.
Ook voor u is er van alles mogelijk.

Witte wijnen		
Viognier			
Viognier | Languedoc, Frankrijk
Verdicchio			
Verdicchio | Marken, Italië
Pinot Grigio 			
Pinot Grigio | Alto Adige, Italië
Grüner Veltliner Kies		
Grüner Veltliner | Kamptal, Oostenrijk
Rose wijnen		
Lavila Rose			
Cinsault & Syrah | Languedoc, Frankrijk
Rode wijnen		
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano | Abruzzen, Italië
Rioja Vega			
Tempranillo & Garnacha | Rioja, Spanje
Famiglia Malbec		
Malbec | Mendoza, Argentinië
Chianti Classico 		
Sangiovese | Toscane, Italië

€ 11,50

€ 6,25
€ 7,25

€ 7,95
€ 6,00
€ 7,95
€ 7,25

€ 4,75

€ 7,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,50

