Lunch gerechten

‘Welkom bij ‘De Gastronoom’

Saucijzenbroodje
Kippenpasteitje (uit eigen keuken)
2 kroketten met brood
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter garni met ham kaas en kipfilet

2,50
5,45
5,95
7,05
7,10
7,30

10,80

Omelet met ham en kaas
Omelet met champignons, ui en spek
Boerenomelet

7,00
7,70
8,95

10,60
10,10

12 uurtje

8,80

Wij wensen U een prettig verblijf toe.
Salades
Met gamba’s (in een krokant jasje met chili dressing) 10,65
Du chef (met gebakken uien, champignons,
10,80
kip, spek en een lekker yoghurt sausje.)
Met Carpaccio met pijnboompitten, truffelcrème
en parmezaanse kaas)
Met gerookte vis (zalm, paling, surimi)

Met warme kip

Kopje Tomaten of Groenten soep, 3 sneetjes brood,
belegd met ham, kaas en kroket afgewerkt met een frisse
garnering, inclusief een kopje koffie, thee of een glas melk.

Soepen
Soep van de week
Goulashsoep
Uiensoep
Tomaten Crèmesoep
Groentesoep
Portie stokbrood met kruidenboter

5,05
5,05
5,05
4,95
4,95
2,70

Warme voorgerechten
Gebakken mosselen (in kruidenboter gebakken
( geserveerd met stokbrood )

Pistolet

Baguette

Wit of bruin

Kroket
Gezond
Gerookte zalm
Filet americain (met uitjes apart)
Tonijnsalade (uit eigen keuken)
Kip pikant (uit eigen keuken)

7,25

Tosti’s

7,45

met ham en kaas
met ham, kaas, ananas
Tosti Speciaal

mosselen worden geserveerd met stokbrood ).

Kippenlevertjes in Madeirasaus

(met wit of bruin brood)

4,35
4,65
4,85
4,65
5,05
6,35

4,95
5,30
5,45
5,35
5,65
7,05
4,00
4,10
6,95

Met ham, kaas, tomaat, gebakken champignons en een gebakken ei

Luxe broodjes
Boerenbol met kip saté, atjar, kroepoek en
gebakken uitjes

6,75

Paletti vers gebakken triangel broodje met
gerookte zalm, roomkaas, kappertjes, sla en ui.

6,75

Triangel maïs met gebakken champignons, ui,
kip, paprika en afgeblust met zoete ketjap

6,75

Ciabatta Provençale ciabatta broodje met
gekruid gehakt en gegratineerd met kaas.

6,75

Pannenkoeken
naturel
rozijnen
appel en kaneel
ham en kaas
spek
champignons en uien
spek en appel
spek, kaas en uien
kersen, ijs, slagroom

4,85
4,95
5,35
5,25
5,45
5,60
5,45
7,20
7,30

Italiaanse bol met champignons, ui, spek, ham,
ketjap en gegratineerd met kaas

7,25

Alle pannenkoeken worden geserveerd met stroop, suiker en
poedersuiker.

met champignons, uien, tomaat en curry.

7,30

Kindermenu

Gegratineerde Pistolet met ham, kaas, ananas

5,50

Kipfingers, frites, mayonaise, appelmoes
Kroket, frites, mayonaise, appelmoes
Frikandel, frites, mayonaise, appelmoes

Broodje hamburger “de gastronoom”

Gegratineerde Pistolet met ham, kaas, champignons 5,50
Triangel broodje met Carpaccio met Parmezaanse
kaas, ui, pijnboompitten en pesto

6,80

(tot 10 jaar)

4,00
4,00
4,00

Plate service

6,65

Schnitzel naturel
12,95
Schnitzel met champignonroomsaus
13,95
Kipsaté met 3 stokjes vlees,saté saus,ananas en kroepoek 11,20

sandwichsaus en een gebakken ei.

6,30

Deze gerechten kunt u bestellen met frites of gebakken aardappeltjes
en worden standaard geserveerd met gemengde salade.

Broodje van de maand

6,75

Ciabatta appel met honing, tijm, walnoot
en brie. (warm)

Club sandwich met tomaat, sla,spek, kaas

