
Lunchkaart



Lunch

Proeverij lunch (2 personen) 29,00
combinatie van lunchgerechten

Hotdog “de Oude Smidse” 13,50
koolsalade / rode uien chutney / truffelmayonnaise / 
gefrituurde uitjes

Fish & Chips 17,00
kabeljauw / inktvisringen / friet / remouladesaus / koolsalade

Saté van de ossenhaas 21,50
gefrituurde uitjes / zoet-zuur / kroepoek / satésaus

Geitenkaas salade V 14,00
groene salade / appel / gekarameliseerde noten / balsamico

Salade gerookte zalm 15,00
groene salade / gerookte zalm / kappertjes / eikruim /
citroenmayonnaise

Salade Niçoise 14,50
groene salade / tonijn / haricots verts / rode ui / ei / tomaat /
olijven

Salade gegrilde kip  14,50
parmezaan / honing-mosterd dressing / spinazie / 
pijnboompitjes / spekjes

Twee kalfskroketten van “Oma Bobs”    9,50
Met mosterd, keuze uit bruin of wit boerenbrood

Focaccia Serranoham 14,50
tomaten salsa / manchego

Soep van de dag    9,00
Onze medewerkers vertellen u graag wat de soep vandaag is  

Tomaten cappuccino  V    9,00
knoflook bruschetta / Provençaalse kruiden

Uitsmijter vanaf   10,-
Van biologische eieren uit ´De Ronde Hoep’,
keuze uit Gelderse beenham , Old Amsterdam kaas of beide

Boerenbrood (keuze uit bruin of wit)

Gerookte zalm 12,50
wasabi mayonnaise / bosui / zwarte sesam

Tuna Melt 12,50
tonijnsalade / gegratineerd met Old Amsterdam

Carpaccio van rund 12,50
basilicum mayonnaise / walnoten / parmezaan

Warm vlees 12,50
satésaus / augurk 

Voorgerechten

Carpaccio van rund 13,50
op Oosterse wijze / soja dressing / cashewnoten / taugé /
bosui / zwarte sesam

Portugese gamba’s piri piri 12,50
puntpaprika / courgette / knoflook

Hoofdgerechten

Black Angus biefstuk  24,50
ratatouille / huisgemaakte rösti / beurre Café de Paris 

Op de huid gebakken zeebaars 24,50
gegrilde groenten / kruidenolie / citroen aardappelcrème

Nagerechten

Tiramisu    8,00

“Zomerse coupe” 8,00
sorbetijs / zomerfruit

Meld ons aub uw voedselintolerantie of dieet. 
Wij houden er graag rekening mee. 

Wij serveren lunch van 12.00 uur tot 16.00 uur


