
LUNCH

Lunchgerechten zijn te bestellen van 11 - 16 uur



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95
van           tomaten

Thaise currysoep € 4.25
licht pittige Oosterse soep

BROODJES
Keuze uit: witte pistolet, Waldkornbol, donker 
Molenaarsbrood of een ambachtelijk vers wit of 
bruin bakkerspuntje

Gezond  € 5.50
jong belegen Goudse kaas, beenham, scharrelei en groen

Oude kaas  € 4.75 
Old Amsterdam met Rotterdamse mosterd   

Rosbief € 5.25 
verse, dungesneden rosbief met pijnboompitten, 
peper en olijfolie 

Ossenworst € 5.75 
verse ossenworst met een fijn gesnipperd uitje 

Tonijnsalade € 6.00 
huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes, 
zongedroogde tomaatjes en verse kruiden

Warm vlees € 6.25
gemarineerde rosé gebraden procureur met 
curry-ketjapsaus, gebakken uien en champignons

Gehaktbal  € 6.25
gebraden rundergehaktbal met jus en mosterd   

2 rundvleeskroketten € 6.75
op twee boterhammen, met mosterd  



Delfland Twaalfuurtje  € 8.75
een vrolijk trio voor de grote eter! 

drie boterhammen met rundvleeskroket,
kleine uitsmijter ham/kaas en warm vlees 

Grote garnalen  € 9.00
in knoflookolie gebakken tijgergarnalen met 
donker Molenaarsbrood

UITSMIJTER
Keuze uit: ham /     kaas / spek / rosbief € 7.50

OMELET
Keuze uit: ham,     kaas, ham/kaas of spek € 7.75

Tosti € 2.75
ham /     kaas / ham-kaas

Broodje rundvleeskroket  € 3.50
op een bakkerspuntje met mosterd 

Broodje frikandel  € 3.75
op een bakkerspuntje met mayonaise, curry en 
gesnipperd uitje 



SALADES  

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood & boter

 KLEIN GROOT

Salade parmaham   € 8.50 € 14.75
met mozzarella, Galia meloen, balsamico 
en cashewnoten

Salade fruits de mer  € 9.50 € 15.75
met gerookte Atlantische zalm, tonijnsalade 
en gerookte makreel   

WARME GERECHTEN
Runderburger  € 13.75
malse burger van het Wagyu rund met sla, tomaat, 
augurk, ui en saus van geroosterde paprika                                 

Groenteburger € 12.75
warme groenteburger met een frisse saus van 
zure room, koriander en limoen

Saté € 13.50
keuze uit kip of varkenshaas (+€ 1,00). Geserveerd met 
pindasaus, atjar, sla, kroepoek en gebakken uitjes
                                 

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!


