Lunchkaart

Koude gerechten

Broodje echt gezond *
€ 6,95
Belegd met gemengde sla, boerenham, boerenkaas, tomaat, ei, komkommer, bieslook en yoghurtmayonaise
Broodje Jan Huigen in de ton kruidenkaas *
Belegd met gemengde sla, kruidenkaas, komkommer en bieslook

€ 6,95

Barendrechts broodje boerenkaas of boerenham *
Keuze uit jong belegen boerenkaas of Rotterdamse Oude Kaas

€ 5,95

Broodje carpaccio *
€ 8,95
Belegd met groene pesto, carpaccio, Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten en balsamico-dressing
Clubsandwich kip
Boerenlandbrood belegd met gemengde sla, kip, bacon, ei, tomaat, komkommer en aioli

€ 8,95

Clubsandwich vis
€ 8,95
Boerenlandbrood belegd met gemengde sla, zalm, garnalen, rode ui, kappertjes, komkommer en aioli
* Keuze uit een wit of bruin rustiek broodje
Salades
Caesar salade *
Romaine sla, kip, ei, Parmezaanse kaas, croutons en caesardressing

€ 12,50

Geitenkaassalade *
Rucola melange, geitenkaas, walnoten, druiven, appel, honing en honingmosterddressing

€ 12,50

* Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood
Warme gerechten
Lekker soepje
€ 5,50
Verse tomatensoep met huisgemaakte stengels
Boerentosti *
Keuze uit ham en/of kaas

€ 4,50

Boerentosti Hawaï *
Ham, kaas en ananas

€ 4,95

Boerentosti Caprese *
€ 5,95
Mozzarella, groene pesto, basilicum en tomaat
Boerentosti Tonijn *
Tonijn, uitjes en kaas

€ 5,95

Twee kroketten met brood *

€ 6,95

Uitsmijter met ham en/of kaas *

€ 8,95

Broodje warme kip
Kipreepjes, rucola en kerriemayonaise

€ 8,95

* Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood

Lunchtip
Polderzichtje
€ 11,95
Soep, twee boerenlandboterhammen* met een
kroket, boerenham en boerenkaas, en
rauwkostsalade.
Voor onze kleine gasten
Timon en Pumbaa kinderboterham

€ 3,00

Kindertosti
€ 3,00
Witte of bruine boterhammen belegd
met ham en/of kaas
Witte of bruine boterham met
een kroket

€ 3,75

Poffertjes 12 stuks

€ 5,75

Glutenvrije poffertjes 12 stuks

€ 6,95

Heeft u een allergie? Meld het ons. U kunt dan onze allergenenmap inzien. Al onze ingrediënten bevatten allergenen.
U kunt tot een kwartier voor sluitingstijd van onze lunchkaart bestellen.

