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

Een gezond en informeel lunchconcept met keuze uit meerdere soorten
baguettes, soepen, warme gerechten en verrassende bowls.

Omelet Gerookte makreel | cherry tomaten | bimi
Omelet Bilderberg Polderham | tomaat | Cheddar
Uitsmijter Drie gebakken eieren met keuze uit ham, kaas of rosbief
U heeft de keuze uit boerenwit-of bruinbrood van het “Vlaamsche Broodhuys”

Lunch kwartet
Mini uitsmijter kaas | kalfskroket | sandwich rosbief | soep van de dag

14,95

FOCACCIA TOSTI

SOEPEN
Mosterdsoep
Grove mosterd | tuinkers | prei
Uiensoep
Tijm | Gruyère | crostini
Gamba
Dashi | paksoi | noedels

8,50
8,50

Polderbeenham | truffelpecorino
Tonijn | zongedroogde tomaten | Cheddar
Geitenkaas | walnoten | groene appel
Mozzarella | tomaten | pesto
Alle foccaccia tosti’s worden geserveerd met pittige sriracha-mayonaise

10,95
10,95
10,95
10,95

9,50

BARR A GALLEGA BAGUET TES

BUDDHA /POKE BOWL
Mesclun salade | biet | cherry tomaat | komkommer | wakame | soja bonen | radijs
Kies hieronder uw graansoort en maak uw bowl nog lekkerder met extra toppings
Wereldwijd zijn de Buddha en
Poke bowls razend populair.
Deze gerechten komen uit
Hawaï waar de Poke bowl zowel
als lunch-, voor- en hoofdgerecht gegeten wordt. Het is
een gezonde salade, geserveerd
met een graansoort, rauwe vis
en verse groenten. De Buddha
bowl is de vegetarische variant.

13,50
12,95
12,95

Graansoort:
• Freekeh
• Rode quinoa
• Bulgur
• Mix van bovenstaande graansoorten

Extra toppings:
• Geitenkaas
• Gerookte zalm
• Serranoham

13,95

2,75
3,75
3,75

Alle Buddha / Poke bowls worden geserveerd met croûtons, rozijnen,
dressings, zonnebloem- en pompoenpitten

Gerookte zalm | roomkaas | kappertjes | scharreleieren
Rosbief | scharrelei salade | komkommer
Feta | bieten | hummus | radijs
Gerookte kip | muhammara | rucola | zongedroogde tomaat
De Barra Gallega is een traditoneel Spaans stokbrood, dat op steen wordt gebakken.
U heeft de keuze uit een witte of een bruine baguette

11,95
11,95
9,95
10,95

DESSERTS
Sorbet Sorbetijs | frambozensaus | kletskoppen
Fruitsalade Vers fruit | boerenyoghurt | honing
Dame blanche Vanille roomijs | warme chocoladesaus | slagroom
Hollandse kazen Vijgenchutney | krentenbrood | walnoten
Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met

Heeft u dieetwensen of een allergie? Geef dit door aan onze medewerkers. Ook voor u is er van alles mogelijk.
In onze keuken werken wij met ingrediënten die zoveel mogelijk zonder schade voor de leefomgeving, het dieren welzijn en de gezondheid zijn geproduceerd.

8,95
8,95
8,95
12,95

