
LUNCH

Lunchgerechten zijn te bestellen van 11 - 16 uur



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95

Thaise currysoep € 4.25

Erwtensoep € 4.50
met roggebrood en katenspek

BROODJES
Keuze uit: witte pistolet, bruine Waldkornbol, donker 
molenaarsbrood of een ambachtelijk gebakken zacht wit 
of bruin bakkerspuntje

Gezond € 4.75
boeren achterham, jonge Goudse kaas, 
gekookt eitje en gezond garnituur  

Oude kaas  € 4.25
met Franse mosterd

Rosbief € 4.75
met pijnboompitjes, peper en olijfolie 

Filet americain € 6.50
met een vers gekookt eitje

Ossenworst € 5.50
met gesnipperd uitje en sla

Tonijnsalade € 6.00
met rode ui en kappertjes

Gerookte Zalm € 8.75
Noorse gerookte zalm, rode ui en kappertjes

Warm vlees € 6.25
gebraden fricandeau met curry-ketjapsaus, 
gebakken uien en champignons



Hete kip € 6.25
met pittige piri-piri roomsaus 

Gehaktbal € 6.25
rundvlees met jus  

2 kroketten op brood  € 6.75
100% rundvlees kroket met mosterd 

Kroket € 3.50
100% rundvlees kroket op een bakkerspuntje met mosterd  

Frikandel € 3.75
op een bakkerspuntje met mayonaise, curry en uitjes

Delfland Twaalfuurtje € 8.75
drie boterhammen, 100% rundvlees kroket, 
kleine uitsmijter ham/kaas en warm vlees

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

OMELET
Ham/kaas  € 7.50 
Boeren € 7.95

Gerookte zalm                                  € 8.75                                                                           

TOSTI
Tosti € 2.75
Ham /     kaas / ham-kaas

Tosti mozzarella/tomaat € 2.95
met pesto  



SALADES  KLEIN GROOT

Al onze salades worden geserveerd 
met stokbrood & boter

Salade fruits de mer € 8.95 € 15.25
met gerookte zalmforel, tonijnsalade, 
Noorse garnalen en cocktailsaus

Salade Coppa di Parma € 8.25 € 14.50
met Parmaham, artisjokken en portsiroop

Salade camembert € 7.95 € 14.25
met lauwwarme camembert, tutti frutti, 
appel en balsamico/appelstroopvinaigrette 

WARME GERECHTEN
Kipsaté € 13.50
keuze uit brood of frites met kroepoek, atjar, 
pindasaus & gebakken uitjes 

Haassaté € 14.50
keuze uit brood of frites met kroepoek, atjar, 
pindasaus & gebakken uitjes

Crazy Classic Lady runderburger 
(200 gram) € 12.50
met bacon, cheddarkaas, tomaten en uienchutney

Crazy Classic Gentleman runderburger 
(300 gram) € 14.75
met bacon, cheddarkaas, tomaten en uienchutney

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!




