LU NCHKA A RT
LUNCHGERECHTEN

SOEPEN
UIENSOEP

6.25

Kaas- uiencrouton - bosui

TOMATENSOEP

6.25

Garnituur van soepballen - bosui

BROODJES

SALADES
CAESAR SALADE

HOOFDGERECHTEN
10.00

Yoghurtdressing - avocadocrème
- gekookt eitje - Parmezaanse kaas groentechips
Met krokante kip 12.75
Met gebakken gamba’s 14.00

SALADE ZALM & GAMBA 15.00
BROODJE TONIJN

8.75

Maisbroodje - huisgemaakte
tonijnsalade - tomaat - kropsla komkommer - gekookt ei

Mesclun sla - gerookte zalm wakame - limoenmayonaise gebakken gamba’s

GEITENKAAS SALADE
BROODJE GEZOND

8.25

Waldkorn broodje - hummus vijgenjam - gegrilde courgette cresson - zoetzuur van wortel

BROODJE ZALM

8.75

Maisbroodje - gerookte zalm avocadocrème - mesclun sla komkommer

11.75

Vijgenjam - mesclun - gezouten
noten - Taggiasche olijven tomaat

5.00

Waldkorn broodje - carpaccio Parmezaanse kaas - rucola truffelmayonaise - radijs

BROODJE FILET
AMERICAIN

8.75

Maisbroodje - gekookt ei cornichons - kropsla truffelmayonaise

B.L.T. SANDWICH
DE LUXE

9.50

Heeft u een allergie of
speciale dieetwensen?
Wij vernemen het graag
van u.

RUNDVLEESKROKET
CARPACCIO

OMELET ZALM

12.75

Black Angus rund - rucola kruidensla - truffelmayonaise Parmezaanse kaas - radijs
Supplement eendenleverkrullen 3.50

16.00

Kippendijen - salade - satésaus kroepoek - gefrituurde uitjes - brood
of frites

BOERENTOAST

6.50

8.50

Twee stuks - mosterd - brood of frites

Salade - frites - citroen remouladesaus

Geroosterd boerenbruin - ham kaas - tomaat - spiegelei - spek tomatenketchup

11.50

Twee stuks - citroen - salade
limoenmayonaise - brood of frites

SCHNITZEL

TOURNEDOS

17.00

26.50

Biefstuk van de haas - kruidenboter salade - brood of frites

9.00

Bosui - gerookte zalm - bruin of wit
brood

BOERENOMELET

Zweeds vikingbrood - gegrilde
kippendijen - tomaat - bacon little gem - mangochutney avocadocrème

GARNALENKROKET

Tosti ham/kaas - spiegelei tomatenketchup

BROODJE CARPACCIO 8.75

10.75

Broodje kroket - mini uitsmijter ham klein kopje tomatensoep

SATÉ

EI & TOAST
CROQUE-MADAME

UDENS 12 UURTJE

8.75

NOORDZEETONG

29.00

Op de graat gebakken - salade frites - citroen - remouladesaus
Supplement gebakken Picasso 3.50

Champignon - rookspek boerengroenten - bosui - bruin of wit
brood

UITSMIJTER

8.75

Drie spiegeleieren, keuze uit:
ham - kaas - spek of rosbief - bruin
of wit brood

UITSMIJTER KOOSIE

WIST U DAT..
U bij Koosie kunt sparen voor
korting op uw volgende
rekening door middel van onze
stempelkaart?

9.25

Drie spiegeleieren - tomaat - spek bosui - gesmolten kaas - bruin of wit
brood

Voor meer informatie vraag
ernaar bij onze collega’s!

LU NCHK A A RT
KINDERGERECHTEN

KROKET OF
FRIKANDEL

POFFERTJES
12 STUKS

BOTERHAM

BOTERHAM

Met frietjes - appelmoes mayonaise - ketchup snoeptomaatjes komkommer

Poedersuiker stroop - roomboter
7.00

Pindakaas of nutella
3.00

Ham of kaas
3.00

7.00

DESSERTS

DAME BLANCHE

GERRITS SORBET

KINDERIJSJE

Vanille-ijs - slagroom gesuikerde nootjes warme chocoladesaus
8.00

Vers fruit - Sprite aardbeienijs - vanille-ijs schuim van framboos
8.00

Met een traktatie uit de grabbelton
4.50

Heeft u een allergie of speciale dieetwensen?
Wij vernemen het graag van u.

