Lunchkaart van 12 :00 tot 15:00 uur !
Broodbol met 2 smeersels
Tomaten paprikasoep
Scampi soep ( gebonden )

€ 3,95
€ 6,25
€ 8,95

Tosti’s
Tosti ham, kaas ( sandwichbrood ) & curry
Tosti met ham, kaas, gebakken eitje

€ 6,95

en maisfriet met pittige chilisaus

€ 9,95

Lunch plateau’s
Lunch plateau Vega
Rode bietencarpaccio met een truffel van geitenkaas en
Nootjes & wrap gegrilde groenten en hummus &
broodje met oesterzwamkroket & aspergesoepje

€ 13,75

Lunchplateau Vlees
Carpaccio met pestomayonaise & wrap gerookte kip
& broodje met bitterballen & een tomatensoepje

€ 13,95

Lunchplateau Vis
Gerookte zalm salade & wrap met palingmousse &
broodje met garnalenkroket & scampisoepje

€ 14,50

Tip:
Stel zelf onze “welbekende” Proeverij samen, met de
keuze uit verschillende gerechtjes, vul uw keuze in op de
bijgevoegde lijstjes !

Klassiekers
Twee bourgondische rundvlees kroketten
met brood en mosterdmayonaise
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter vega met gegrilde groenten en kaas
Lunch topper, uitsmijtertje ham & kaas,
broodje kroket en een tomaten paprikasoepje
Vloerbrood met gebakken brie, sla, rauwkost
honing en walnoten
Vloerbrood met gebakken champignons, spek,
ui, paprika en kruidenboter

€ 9,95
€ 10,50
€ 10,75
€ 11,50
€ 10,95
€

10,95

Salades
Salade van gebakken geitenkaas met rauwkost , fruit
en noten en pittenmix
€ 13,25
Rundercarpaccio, pesto mayonaise, pijnboompitten,
zontomaat en Parmezaanse kaas…
€13,75
Havensalade van gerookte zalm, paling mousse en garnalen
met een dilledressing
€ 14,50
De salades worden met een stuk brood geserveerd
Evt. een broodbol met smeersels bij te bestellen
€ 3,95

Hoofdgerechten
Asperges traditioneel, krieltjes, ham, ei & botersaus
€ 18,95
Asperges met gebakken zalmfilet, krieltjes hollandaisesaus € 23,95
Gebakken Zeetongca.450gr met salade, remouladesaus en frietjes€ 36,50
Tournedos met gebakken champignons en kruiden boter
€ 25,50
Met brood of friet

Proef onze heerlijke appeltaart voor naast de koffie
Met slagroom
extra!

€ 3,75
€ 0,50

Tip: Wij verkopen ook Lunch of Dinerbonnen !!
Voor Filmarrangement, Happen en Trappen fietsarrangement info op
onze website.
Wij verzorgen ook High Tea à la Stroming ( 26,95 pp.), dag vooraf te
reserveren .
Graag 1 nota per groep/tafel , dank voor uw begrip!!
Heeft u een allergie?, …Meld het ons!
Fijne dag, smakelijk eten en graag tot ziens!
Wifi : stroming2005

