
 

Soepen 
 

Zo rood als een kreeft  5,50                       
Tomatensoep met een toefje zoete room, brood & boter 

Abraham weet waar  6,00  

Romige mosterdsoep met geraspte parmezaanse kaas en spekjes  

brood & boter  

Wisselvallig… 

Soep van de dag met brood & boter (zie onze muur-rol) 

 

 

Lunchsalades Alle salades worden geserveerd met brood & boter 

 

RUN chicken RUN  13,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Salade met gemarineerde kipblokjes, druiven, zonnebloempitten, 

komkommerrepen, kerstomaatjes, paprikastrips, knapperige kappertjes, ei, sla, 

gefrituurde uienringen en kerriemayonaise 

Geen spier vertrekken  14,75   
Salade met krokant gebakken kibbeling, gefrituurde spiering, sla, knapperige 

kappertjes, zonnebloempitten, gefrituurde uienringen, druiven, ei, 

komkommerrepen, paprikastrips, kerstomaatjes en kappertjescrème  

Vooruit met de geit  13,75    
Salade met lauwwarme geitenkaas, granaatappel, blauwe bessen, paprikastrips, 

knapperige kappertjes, zonnebloempitten, komkommerrepen, kerstomaatjes, ei, 

gefrituurde uienringen, sla, druiven en een bosvruchtendressing 

 

 



 

Tosti’s van bruin oerbrood 

 
Say cheese  3,75  
Tosti van bruin oerbrood met kaas en ketchup  

Hammmmm  4,00   
Tosti van bruin oerbrood met ham, kaas en ketchup 

Mr Bean  7,75     
Mexicaanse tosti van laffabrood met gekruid gehakt, kidneybeans, mais, paprika, 

uien, kaas, chilisaus, crème fraîche en nacho’s   

Ik smelt voor jou  7,75     
Tosti van panbrood met dungesneden kip, champignons, uien, dubbel kaas en aioli  

Veel noten op je zang  6,00   
Tosti van bruin oerbrood met extra belegen kaas, tomaat, ui,  

cashewnoten en ketchup 

Uut ’t wald  6,50   
Tosti van bruin oerbrood met brie, bosbessen, pecannoten en honing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Koude lunchgerechten 
 

De rollen omdraaien  10,25     
Flatbread gerold in omelet met gerookte makreel, crème fraîche, kappertjes, 

augurk, rode ui, sla en pitten 

Een broc in mijn keel  8,75   
Waldkornbroodje met salade van broccoli, gekookt ei, roomkaas en oude kaas met 

daarbij gesuikerde noten, paprikastrips, verse kruiden, sla en dressing 

Alle bommen en granaten  9,50   
Donker oerbrood met hüttenkäse, granaatappel, blauwe bessen, walnoten, zeezout, 

sla en een pipetje ahornsiroop 

Driemaal is scheepsrecht  10,75 
Bruin oerbrood met krokante komkommervisjes, forel, gerookte zalm, kappertjes, 

rode ui, verse kruiden, sla, pittenmix en mierikswortelcrème 

Het noorderlicht (KHA)  10,25 
Noors platbrood met gemarineerde gamba’s, pastrami, pesto-roomkaas, 

zongedroogde tomaatjes, sla en tarwegrasdressing 

Uitgerookt  8,75 
Steenovengebakken brood met gerookte kip, baconstrips, paprika, sla, tomaat, 

gekookt ei, amandelschaafsel en licht pikante mangochutney 

Fur ’t blaag  2,75   
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam 

 

 

 

 

 



 

Warme lunchgerechten 
 

Aan het spit rijgen  11,50   
Spies van geroosterde plakjes ciabatta met tonijn, camembert, tomaat, zwarte 

olijvencrunch, rode ui en pesto 

In geuren en kleuren  10,75   
Twee geroosterde panbrood-taco’s met zalm & witvis, kurkuma-roomkaasspread, 

olijventapenade en rucola 

Hole in one  9,75   
Sesambagel met krokante kip, gesmolten kaas, tomatensalsa, rucola, gekookt ei, 

verse kruiden en kerriemayonaise  

Boontje komt om zijn loontje  12,50    
Bruin oerbrood met een krokante burger van kidneybonen, mais en paprika met 

daarbij knapperige aardappelrösti, tomatenblokjes, sla en tzatziki  

Een hart van steen  9,25       
Steenovengebakken brood met twee groentenkroketten, gesmolten kaas, gepofte 

paprika, bosui en mosterdmayonaise 

Lekker koppeltje  7,50   
Wit oerbrood met twee rundvleeskroketten, groene salade, mosterd en mayonaise 

De hele mikmak  9,50   
Uitsmijter van drie eieren op donker oerbrood met champignons, uien, spek, kaas en 

tomaat  
 


