
        vegetarisch of kan vegetarisch gemaakt worden, vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden 

 

Soepen  Alle soepen worden geserveerd met brood  
 

Zo rood als een kreeft  5,75                    
Soep van pomodori tomaten met een scheutje room en basilicum 

Zoete inval  6,75 

Oosterse zoete-aardappelsoep met kokosmelk en gamba’s  

Wisselvallig… 

Soep van de dag (zie onze muur-rol)  

 

Lunchsalades Alle salades worden geserveerd met brood  

 

RUN chicken RUN  14,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Salade met krokante kip, druiven, zonnebloempitten, komkommerrepen, 

kerstomaatjes, paprikastrips, knapperige kappertjes, ei, sla, gefrituurde uienringen 

en kerriemayonaise 

Geen spier vertrekken  14,75   
Salade met gerookte zalm en forel, sla, knapperige kappertjes, zonnebloempitten, 

gefrituurde uienringen, druiven, ei, komkommerrepen, paprikastrips, 

kerstomaatjes, krokante spiering en remouladesaus  

Bont & blauw  14,75   
Salade met krokante camembert, blauwe bessen, frambozen, paprikastrips, 

knapperige kappertjes, zonnebloempitten, komkommerrepen, kerstomaatjes, ei, 

gefrituurde uienringen, sla, druiven en een bosvruchtendressing 

 



Tosti’s van bruin oerbrood 

 
Say cheese  3,95 
Tosti van bruin oerbrood met kaas en ketchup  

Hammmmm  4,25   
Tosti van bruin oerbrood met ham, kaas en ketchup 

Pzalm 66  7,75 
Tosti van panbrood met gerookte zalm, roerei, kaas en remouladesaus 

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

Veel noten op je zang  6,25 

Tosti van bruin oerbrood met extra belegen kaas, tomaat, ui, cashewnoten en 

ketchup 

Uut ’t wald  6,75       
Tosti van bruin oerbrood met brie, bosbessen, pecannoten en honing 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Koude lunchgerechten 
 

Zo groen als gras  10,75 
Steenovenbrood met gemarineerde gamba’s, pastrami, pesto-roomkaas, 

zongedroogde tomaatjes, sla en dressing van tarwegras 

Forelk wat wils  9,75 

Geroosterde bruschetta met gerookte forel, kruiden-crème fraîche, kappertjes, 

augurk, rode ui, sla, pitten en een pipetje gevuld met citroenolie  

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 

Komkommer en kwel  10,75 
Donker oerbrood met gerookte zalm, kappertjes, rode ui, krokante 

komkommervisjes, verse kruiden, sla, pittenmix en remouladesaus 

Uitgerookt  9,00 
Steenovengebakken brood met gerookte kip, baconstrips, paprika, sla, tomaat, 

gekookt ei, amandelschaafsel en licht pikante mangochutney 

Fur ’t blaag  2,95 
Witte of bruine boterham met kaas, ham, hagelslag of jam 

 

 

 

 

 
 

 



Warme lunchgerechten 
 

Niet kuchen  12,50 
Flammkuchen met kruiden-crème fraîche, spekjes, uien, mozzarella,  

cherrytomaatjes en rucola uit de oven 

Achter het net vissen  9,75     
Geroosterde ciabatta met tonijn, brie, tomaat, olijvencrunch,  

rode ui en pesto 

Fish & chips  12,95   
In beslag gefrituurde kabeljauwfilet met friet, zoetzure komkommersalade  

en remouladesaus  

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

gekookt ei, verse kruiden en kerriemayonaise  

Het roer omgooien  12,95 
Bruin oerbrood met een krokante burger van asperges, bieslook en cashewcrunch 

met daarbij roerei, knapperige aardappelrösti, tomatenblokjes, sla en remouladesaus  

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  
 


