LACTOSEVRIJE GERECHTEN
Het is mogelijk om bij ons te genieten van een lunch of diner wanneer u een lactose-intolerantie heeft.
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij de gerechten geselecteerd die u zonder problemen
kunt eten. Heeft u vragen over bepaalde ingrediënten of gerechten? Vraag dan aan onze een van onze
medewerkers voor meer informatie. Wij helpen graag met het zoeken naar een passende oplossing!

STOKBROOD MET ...
• Achterham
• Gezond

€ 5,95
€ 7,25

Ham, tomaat, komkommer, ei en frisse salade.

• Gerookte Zalm

€ 9,25

Dun gesneden gerookte Schotse zalm geserveerd met kappertjes, rode ui en frisse salade.

• Carpaccio

€ 9,25

Dun gesneden Ossenhaas met pijnboompitjes, zongedroogde tomaten, rucola en aceto balsamico.

• Serranoham

€ 7,25

Dun gesneden Italiaanse ham met frisse salade.

• Spek & ei

€ 7,95

Drie geklopte eieren met gebakken spek.

MAALTIJD SALADES
Maaltijdsalades worden geserveerd met (stok)brood.

• Salade Carpaccio

€ 14,95

Fris gemengde salade met dun gesneden Ossenhaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten en aceto
balsamico.

• Salade aux Lardons

€ 13,75

Fris gemengde salade met gebakken spekjes en pijnboompitjes.

• Salade Serranoham 

€ 13,75

Fris gemengde salade met dun gesneden Italiaanse ham en verse meloen.

• Salade Gerookte Zalm

€ 15,50

Fris gemengde salade met gerookte Schotse zalm, kappertjes en rode ui.

• Griekse Salade

€ 13,75

Fris gemengde salade, groene pepers, gemarineerde olijven, rode ui en koolsalade.

HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerechten worden geserveerd met Vlaamse steakfrites en een verrassende salade.
Pastagerechten enkel met salade.

• Vegetarische pasta

€ 14,50

Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, zongedroogde tomaten en pijnboompitjes.

• Pasta Lax

€ 16,50

Penne in walnotenolie met rucola, rode ui, zongedroogde tomaten, pijnboompitjes en gerookte zalm.

• Souvlaki Schotel

€ 17,25

Grieksgekruid varkensvlees van de bakplaat.

• Kogelbiefstuk 

€ 19,95

Kogelbiefstuk met gebakken champignons.

• Schotse Zalm

Mooie roze Schotse zalm (naturel).

€ 17,50

