
Stoer, Ambachtelijk, burger, 
legerjeep, lunch, kinderhoek, Robuust,  

Speciaalbieren, de peel, diner, 
meijel, borrel, vis, trabant, koffie, wifi, 

snorfiets, Josper, vlees, puur, 
terras, eerlijk, de zwaan, swingtrike,   

houtskool, tuk tuk, Landbrood…

Van 12:00 tot 16:45 uur

lunchkaart



soepen  
& brood

soepen klein/groot

Soep van de dag 4.6 / 5.9 
Pomodorisoep 4.6 / 5.9 
vegetarisch - tomatensoep - geslagen room 
Kreeftensoep 8.2 
rivierkreeftjes - geslagen room  
 
Soepen serveren wij met brood en een smeersel. 
 
 

brood 
 
Landbrood: bruin ambachtelijk brood - Bakkerij Broekmans

Clubsandwich kip  8.5 
gerookte kip - kruidenmayonaise - ei - kaas - spek - augurk 
Clubsandwich zalm 9.5 
gerookte zalm - kruidenmayonaise - ei - roomkaas - komkommer 
Carpaccio 10.5 
balsamico crème - Parmezaanse kaas - rucola - pijnboompitten - tomaat  
Ganda ham 9.0 
balsamico crème - Parmezaanse kaas - rucola - tomaat  
Kroketten (2 stuks) 8.0 
ambachtelijke rundvleeskroket - mosterd 
Garnalenkroketten (2 stuks) 11.8 
ambachtelijke Belgische garnalenkroket - limoenmayonaise  
Twaalf uurtje 8.9 
ambachtelijke rundvleeskroket - mosterd - ham - kaas -  
gebakken ei - huzarensalade 
De kleine heer/dame 1.5 
een snee landbrood - nutella - appelstroop - jam - hagelslag -  
smeerkaas - ham - kaas



uit de Josper 

Flatbread 
 
Flatbread kip 7.5 
crème fraîche - spekjes - rode ui - champignons - rucola 
Flatbread vegetarisch 7.0 
mozzarella - tomaat - pesto - rucola 
 

landbrood 
 
Eierpannetje  6.5 
landbrood - 3 eieren - bacon 
Geitenkaas 10.5 
landbrood - gekarameliseerde noten - appel-abrikozenchutney - rucola

De houtskoolgestookte

Josper-oven 
De houtskoolgestookte Josper-oven in onze keuken  
staat garant voor een bijzondere bereiding van uw gerecht.  
Het geeft een heerlijke, authentieke en ambachtelijke smaak  
met fijne toetsen van hout. Door de hoge temperatuur van 
300 graden behouden vlees, vis en groenten hun volle 
smaak en sappigheid, zonder droog te worden of  
te verbranden. Om van te watertanden.

Heeft u een allergie?  
meld het ons.



plate service 
& salades

Plate service
De Heere Burger (130 gram) 12.0 
landbrood - bacon - bbq saus - tomaat - kaas -  
augurk - huisgemaakte friet   
Kipsaté 13.0 
satésaus - kroepoek - huisgemaakte friet - gemengde sla 
Fish and chips 11.0 
gefrituurde kabeljauw - remouladesaus -  
huisgemaakte friet - gemengde sla 
 
 

salades 
 
Carpaccio  10.5 
balsamico crème - Parmezaanse kaas - rucola -  
pijnboompitten - tomaat 
Geitenkaas 10.5 
notendressing - gekarameliseerde noten - geitenkaaskroketje -  
appel-abrikozenchutney  
Gegrilde kip 9.5 
kerriesaus - paprika - ui - ananas - appel - cashewnoten

smakelijk eten!


