BITTERGARNITUUR VAN 12.00 – 20.00 UUR
Broodje met kruidenboter
5 st. vers afgebakken

€ 4,75

Gemengde nootjes

€ 3,75

Bitterballen (10 st)
Gehaktballen van t huis (10 st)
Gemengd garnituur (10 st)
Kipnuggets (10 st)
Frikadelletjes (10 st)
Garnituur de Heerdt (25 st)

€ 5,50
€ 5,50
€ 6,25
€ 7,25
€ 4,75
€ 14,75

Vegetarisch
Kaassoufflé (10 st)
Gemengd garnituur (10 st)
Vega bitterballen ( 10 st)

€ 6,00
€ 6,75
€ 7,25

LUNCHGERECHTEN VAN 12.00 – 17.00 UUR
Voor glutenvrij en speltbrood rekenen wij + € 1,75, niet mogelijk bij panini’s

PANINI’S

MAALTIJDSALADE’S met wit of bruin broodje

Tomaat, mozzarella, basilicum
€ 5,75
Brie, chorizo, honing
€ 6,25
Kaas, ham
€ 5,25
Kaas, ham, ananas
€ 6,00
Spek, geitenkaas, pesto
€ 7,00
Panini de Heerdt
+ € 2,25
(panini naar keuze met friet, sla, mayo)

Pikante kip
Hollandse kaassoorten
Carpaccio
Gerookte zalmsnippers
Geitenkaas

BELEGDE BROODJES Wit of bruin brood

DIVERSEN

Gerookte zalm/brie (uit de oven) € 10,75
Carpaccio met truffelmayo
€ 10,75
Gezond met ham, kaas,
rauwkost etc.
€ 7,75
Tonijnsalade met tomaat
€ 7,25

Zweeds brood met gerookte zalm/ei

SOEPEN
Mosterdsoep
Tomatensoep
Groentesoep
Champignonsoep (vega)

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

UITSMIJTERS Wit of bruin brood
Keuze uit: ham, kaas of spek
1 soort beleg
Extra beleg

€ 11,25
€ 11,25
€ 13,25
€ 12,25
€ 11,25

Er is ook een kleine variant verkrijgbaar

Wit of bruin brood
Twaalfuurtje (ham/ei, salade en kroket)
Toast met champignons, ui en paprika
Club sandwich (kip, spek,
rauwkost, cocktailsaus)
2 rundvlees kroketten met brood
3 kaas kroketten met brood
2 vegetarische kroketten met brood

€ 10,75
€ 8,75
€ 8,25
€ 8,25
€ 6,75
€ 7,75
€ 9,25

OMELET Wit of bruin brood
€ 6,25
+ € 0,75

Keuze uit: kaas, ham of champignon
1 soort beleg
€ 7,00
Extra beleg
+ € 0,75
Boerenomelet

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

€ 8,25

DEZE GERECHTEN VAN 12.00 – 19.30 UUR (tot 20.00 uur in overleg)
PANNENKOEKEN

KINDGERECHTEN

Kinder naturel
Kinder spek, appel of kaas
Kinder feest (snoepjes)

€ 4,00
€ 4,75
€ 4,75

Tomatensoepje
Groentesoepje

Naturel
Gember
Appel, kaas of spek
Veluwse boeren
Spek/champignon/ui
Gemengde noten/brie/honing
Pizza pannenkoek

€ 5,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,25
€ 8,25
€ 8,50
€ 9,00

Stoere auto gevuld met friet + mayo en
snack naar keuze:
Frikandel
€ 5,50
Kroket
€ 6,00
Knakworst
€ 6,75
Vissticks
€ 7,75
Kipnuggets
€ 8,25

+ € 0,75

Leuke beker gevuld met ijs, versierd met
slagroom en snoepjes
€ 3,25

Extra beleg

€ 4,00
€ 4,00

PLATE-SERVICE
Wrap met groenten en kaas
€ 12,25
Biefstuk met geb. champignons
Aangevuld met kipfilet
€ 14,75
Sliptong (per 2 stuks)
Kip corden bleu
€ 15,25
2 rundvlees kroketten
Varkenshaas saté met friet
€ 15,25
3 kaaskroketten
Schnitzel
€ 15,25
2 vega kroketten
Scholfilet met remouladesaus
€ 15,75
Plate gerechten worden aangevuld met friet, sla en mayo
Varkenshaas saté
met nasi compleet

€ 15,25

Take Away 17.00 – 20.00 (Bestel +/- 1 uur van te voren)
U kunt onze gerechten ook nog steeds bestellen voor thuis!!
Vraag voor alle mogelijkheden aan één van onze medewerkers!
De gerechten zijn makkelijk zelf warm te maken.

€ 16,75
€ 18,25
€ 8,50
€ 9,50
€ 10,75

