
 

Royale  Uitmijter                         8,75 
3 gebakken eieren op bruin of wit brood 
naar keuze, met ham en kaas. 
Geserveerd met een frisse salade 

Bol  Gezond 
Vers afgebakken Italiaanse 
bol belegd met ham, kaas, 
tomaat, ei, komkommer, sla 
en een vleugje mayonaise

Z.O.Z. voor nog meer heerlijke lunchgerechten!

Lunchkaart
Tussen 12:00 en 14:30 uur maken wij met veel 

passie en  plezier uw lunchgerecht  voor u 

Tosti  Ham Kaas  4,75 
Heerlijke wit of bruin 
brood met ham en kaas. 
Met een  garnering van 
een frisse salade en een 
bakje ketchup 

Huisgemaakte  Tomatensoep     5,40 
Geserveerd met brood & kruidenboter 

Wij bereiden onze gerechten met producten van 
plaatselijke ondernemers. Zo proeft u het heerlijke

brood van Luxe Bakkerij van Hees 
de vleeswaren van Keurslager van Elteren

Lunchkaart

         6,70 

Vers afgebakken Italiaanse 
bol belegd met ham, kaas, 
tomaat, ei, komkommer, sla 
en een vleugje mayonaise 

Z.O.Z. voor nog meer heerlijke lunchgerechten! 

Lunchkaart 
sen 12:00 en 14:30 uur maken wij met veel  

uw lunchgerecht  voor u klaar 
Tussen 1

passie en  plezier 

 
12 heerlijke 

poffertjes met 
poedersuiker en
    roomboter 

Poffertjes        

Z.O.Z. voor nog meer heerlijke lunchgerechten!

producten van  
plaatselijke ondernemers. Zo proeft u het heerlijke  

Luxe Bakkerij van Hees en 
vleeswaren van Keurslager van Elteren 

Broodje  Hete Kip               
Heerlijke vers afgebakken bol met 
lekker pittige kip zoals je nog nooit 
geproefd hebt. Geserveerd met 
chilisaus en met een garnering van 
een frisse salade 

(Onze 

Kinderboterham   
Keuze uit jam, hagelslag, chocopasta, ham 
of kaas voor op een witte of bruine boterham

Lunchkaart 
en 12:00 en 14:30 uur maken wij met veel  

passie en  plezier uw lunchgerecht  voor u klaar 

12 heerlijke 
poffertjes met 

poedersuiker en 

 4,20 

Z.O.Z. voor nog meer heerlijke lunchgerechten!  

Lunchtip 

Vraag naar de 
lunchtip bij onze 
medewerkers 

Allergie? 
Meld het ons 

              7,75 
Heerlijke vers afgebakken bol met 
lekker pittige kip zoals je nog nooit 
geproefd hebt. Geserveerd met 
chilisaus en met een garnering van 

(Onze favoriet!) 

                  2,25 
, hagelslag, chocopasta, ham  

of kaas voor op een witte of bruine boterham 

Glutenvrij? 
4,40 

 


