Lunch

Lunch

Van 12.00 tot 15.00 uur

Broodjes 		

				
Zuurdesembrood bruin of blond

		

Pastrami van hert			
Zuurkool | grove mosterdsaus | sla

16,00

Serranoham		
12,00
Rucola | mosterd mayonaise | zongedroogde tomaat		
Kip		
Umamikruiden | kimchee | wortel | rode ui

12,00

Eiersalade			
Asperge | bieslook | bleekselderij | peterselie		

12,00

Eiersalade met gerookte zalm

16,00

Hummus
Zoetzure biet | microgreens | pecan | sla

12,00

Avocado
Mascarpone | geraspte oude kaas | sla

12,00

Vegan pulled pork
Oesterzwam | Jack fruit | BBQ saus | zoetzure komkommer

13,00

Kroket
2 vegan kroketten | mosterd | zoetzure komkommer
2 kalfs kroketten | mosterd | zoetzure komkommer

12,00

Croque Madame
Ham | kaas | ei | Hollandaise saus | augurk | zilverui

12,00

		
				
				
				

Lunch
					

Wever klassiekers

Proeverij		
3 gerechtjes van de lunchkaart gekozen door de chef

18,00

Wevers plank		
		vanaf 3 personen
Seizoenssoep en verschillende belegde broodjes

17,00 p.p.

Wevers plank met taartje		

22,00 p.p.

vanaf 3 personen

Salades

		
Salade Onderlangs		
Gemengde sla | frisse dressing | tuinkruiden |
rode bietjes | blokjes kaas | microgreens
Quinoa bowl
Quinoa | zoete aardappel | rucola | Edamame boontjes |
miso dressing | sesam

15,00

15,00

Soepen
Seizoenssoep
9,00
Witte asperges | bloemkool | vegan room | amandelcrumble
Rettich en meirapen soep
Knoflook | bieslook | gedroogde gojibessen

8,00

Quiche

				
Mini Franse Quiche
Spek | ui | prei				
Mini Quiche Vega
Ricotta | erwtjes | munt | Parmezaanse kaas | sla
				

14,00
14,00

Lunch
					

Bijgerechten

		
Asperges (4 stuks)
Gewelde boter | gekookt ei		

19,00

Seizoensgroenten

6,00

Zelfgemaakte frieten
Truffelmayonaise

6,00

Zuurdesembrood van Joris
Aioli

5,00

Groene salade
Olijfolie | balsamico		
					

5,00

Kids

				Kaart
De hele dag
Pasta bolo
Tomatensaus met gehakt

12,00

Een niet te kleine hamburger
Maikels burger met zelfgemaakte frietjes

14,00

Pannenkoek
Met stroop en kaneelsuiker

9,00

Tosti
Ham en/of kaas op wit of bruin brood

5,00

Dubbele boterham
Zeg maar wat je er graag op wilt…

7,00

IJsje bij de chef
De keuken in om je eigen ijsje te maken met de chef

7,00

Je mag natuurlijk ook iets bestellen van de gewone kaart,
laat het ons maar weten.
		
		
				
					
		
			

