Lunch
& Borrel

Onze lunch is te bestellen van 12.00 tot 16.30 uur
Heeft u een allergie? Vraag ons bedienend personeel naar de mogelijkheden.
= vegetarisch

Broodjes
(Keuze uit Waldkornbrood of boeren witbrood)

Koude broodjes
Hummus met gegrilde courgette en honingtomaatjes
Hollandse garnalen met cocktailsaus en verse avocado
Gerookte zalm met roomkaas en rucola
Huis-gerookte palingfilet
Verse carpaccio met truffel-creme, Parmezaanse kaas en spekjes
Clubsandwich kip met spekjes en knoflooksaus, geserveerd met tortillachips
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Breekbroodje van Bakkerij Van Doorn met dipjes
Half
Heel
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Warme broodjes
Boerenbrie van de Bossche markt met rucola, noten en honing
Geitenkaas van de Bossche markt met rucola, noten en honing
Pulled Chicken, gegratineerd met cheddar uit de oven met knoflooksaus
2 Draadjesvleeskroketten van ‘Oma Bobs’ met grove mosterd
2 Garnalenkroketten van ’Oma Bobs’ met garnaaltjes en cocktailsaus
2 Rucola-kaaskroketten van ’Oma Bobs’ met parmezaam en truffelmayonaise
Uitsmijter ‘Tante Toos’ (ham, kaas en 3 eieren)
‘Roerei Deluxe’ (roerei, Parmezaanse kaas en truffel-creme)
Hete Kiep (kippendijen in lichtpikante saus)
Ambachtelijk Brabants worstenbroodje
Vegan Worstenbroodje
Tosti Ham-kaas
Tosti Gerookte kip- kaas-pesto
Tosti Zalm-brie-rucola
Tosti Gehaktbrood-kaas
Tosti Pulled chicken – kaas- rode ui
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Warme gerechten
12-uurtje (klein soepje vooraf, draadjesvleeskroket, gerookte zalm,
achterham en brie van de markt)
Biefstuk van Slagerij Ebergen met rode portsaus, brood en salade
Gamba’s in Chiliroomsaus
Saté van kippendij met satésaus, zoetzure groenten en taugé

Frietjes

t? Voor
Een portie friet bij uw gerech
yonaise
ma
je
bak
een
t
2 personen me

14
29,5
14
16

yo
Frietje Deluxe met truffel-ma
s
kaa
nse
zaa
en Parme

6,5

4

Salades
Salade Carpaccio met truffel-crème, pijnboompitjes,
spekjes en Parmezaanse kaas
Ook als XXL te bestellen
Geitenkaas-salade, salade met warme geitenkaas uit de oven,
geserveerd met compote van rode ui, noten en rauwkost
Verse Burrata geserveerd op een salade met honingtomaatjes,
gegrilde courgette, pijnboompitjes en balsamico- crème
Vissalade De Blauwe Sluis, gemengde salade met Hollandse garnalen,
gerookte zalm en onze huis-gerookte paling
Salade gegrilde tonijn, een heerlijke salade met verse gegrilde tonijn,
avocado, zeekraal en een frisse sesamdressing
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Soepen
Verse tomatensoep met gehaktballetjes
Kleine tomatensoep met gehaktballetjes
Vraag onze bediening naar de overige soepen.
*Soepen, salades en warme gerechten worden geserveerd
met brood van Bakkerij van Doorn
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High Tea in een unieke gelegenheid om overdag gezellig bij te kletsen met familie,
vrienden en kennissen. High tea onthaast en zorgt voor een relaxte sfeer, daarom
adviseren wij ruim de tijd te nemen hiervoor, reserveren vóór 14.00 uur is daarom
gewenst.
* Voor onze High Tea is reserveren van minimaal één dag van tevoren noodzakelijk.
(minimaal 2 personen).

High Tea aan de Maas
Onbeperkt koffie of thee en een glaasje verse jus d’orange.
Wij serveren voor onze high tea warme kaasbroodjes en zoete bladerdeeghapjes.
Daarnaast scones met clotted cream en diverse confitures. Uiteraard mogen ook
de clubsandwiches niet ontbreken. Na de high tea serveren wij een verse fruitsalade
en bonbons.
Wilt u tijdens de high tea een speciale koffie, kan dit tegen bijbetaling van 0,50 per
product.

21 p.p.

Bourgondisch
Bossche Brunch
Onbeperkt koffie en thee naar keuze.

Ontvangst met een brandenwijntje met suiker voor de liefhebber.
Kopje verse tomatensoep om mee te beginnen, hierna serveren
wij diverse broodsoorten van Bakkerij Van Doorn met verschillende vleeswaren en kaassoorten, zoet beleg, een ambachtelijk
worstenbroodje, kroket van Oma Bob’s en roggebrood met zult.

23 p.p.

Bovenstaande brunches zijn bij uitstek de goede gelegenheid voor (grote) partijen,
zakelijke gelegenheden en familie-uitjes. Vraag naar de overige mogelijkheden bij
onze bedrijfsleiding.

Borrelhapjes
Onderstaande gerechten zijn de gehele dag te bestellen.

Aanraders!
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Mandje Brood van Bakkerij van Doorn
Warme Nacho’s met kaas en chilisaus uit de oven,
geserveerd met crème fraîche en guacamole
Schaaltje gemarineerde olijven
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Bitterballen per stuk te bestellen (minimaal 4)
Vega bitterballen per stuk te bestellen (minimaal 4)
Portie Vlammetjes (8stuks)
Gemengd bittergarnituur (10 stuks)
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Yakitori kipspiesjes (8 stuks)
Mini Rendang kroketjes (6stuks)
Frietje Deluxe met truffel-mayo en Parmezaanse kaas
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Dranken
Frisdranken
Double Dutch drinks
Alle overige frisdranken

Warme dranken
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Zuivel en sappen
Verse jus d’orange
Appelsap en tomatensap
Melk en chocomelk

4,2
3
2,7

Port
Six Grapes (Ruby)
The Tawny (7 Years)
Tawny 10
Tawny 20
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Koffie
Thee
Verse kruidenthee met honing
Cappuccino
Espresso
Dubbele Espresso
Koffie verkeerd
Warme chocomelk
Warme choco met slagroom
Special coffee
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Cognacs & Wiskey
Vraag naar ons assortiment

Zomerspecial

Desserts

Ijskoffie met caramel
en slagroom
€5,5

Dame Blanche
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Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Hemelse Modder
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Huisgemaakte chocolademousse geserveerd met slagroom		

Scroppino (aanrader)
Verfrissende Italiaanse drank met Limoncello, Prosecco en citroen-sorbetijs
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Borrels
Aperol Spritz
Crodino alcoholvrij genieten
Prosecco (20cl)
Bulldog Gin & Tonic
Luxardo Limoncello Spritz

6,5
4
6
8,5
6,5

Grahams Blend no5
met premium tonic
Pornstar Martini
Espresso Martini
Berry Mojito

Wijnen
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Voor onze wijnen verwijzen wij u graag naar onze wijnkaart, deze is in samenwerking
met Verbunt Verlinden samengesteld.

Bieren

Voor onze bieren verwijzen wij u graag naar onze bierkaart.

