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LUNCH 

 
Hieronder enkele voorbeelden van onze lunch, wij kunnen deze altijd aanpassen naar uw 
wensen.  
 
BROODJES I zacht I bruin & wit I € 2,50 p.st.    

 Boeren belegen kaas met tomaat 

 Roombrie met komkommer salade 

 Gegrilde beenham met komkommer 

 Roomkaas, tomaat en avocado 

 Huisgemaakte eiersalade met lente ui 

 Gerookte kipfilet met bieslookroomkaas 
 

BROODJES I pistolet I bruin & wit I €  3,50 p.st.     

 Bacon, sla en tomaat 

 Rosbief, gekookt ei en een citroenmayonaise 

 Kipfilet , spek, rucola en een avocado mayonaise 

 Buffelmozzarella , tomaten en een  basilicumdressing 

 Huisgemaakte tonijnsalade, ui en cornichons 

 Hummus met gegrilde aubergine en zongedroogde tomaat 
 
BROODJES I Spelt I volkoren I sandwiches I € 4,50 p.st.    

 Oude kaas , spinazie pesto en geroosterde paprika 

 Licht gebraden kalfsfricandeau, kappertjes en een tonijnmayonaise 

 Geitenkaas, peer en honing 

 Rundercarpaccio, pecorino Romano en een truffelmayonaise  

 Gerookte zalm , wasabi mascarpone en veldsla 

 Parmaham, petrella, tomaat en rucola 
 
SOEP I stokbrood & kruidenboter I soepstengels I € 4,- p.p. 

 Verse pomodori tomatensoep met gehaktballetjes en een basilicum crème 

 Goulashsoep met paprika en aardappel 
 
SALADE I stokbrood & kruidenboter I € 4,50 p.p. 

 Buffelmozzarella, cherry tomaatjes, gegrilde courgette, basilicum en een balsamico 
stroop 

 Geitenkaas, spinazie, gegrilde paprika, avocado en een honing dressing 
 
HIGH TEA I etagères I theepotten I € 15,50 p.p. 

 Muffins, scones & clotted cream 

 Sandwiches I rundercarpaccio, gerookte zalm & brie met komkommersalade 

 Zoet I huisgemaakte chocolade taart & petit fours 

 Fruitsalade 
 
HIGH WINE I wij maken voor u graag een offerte op maat! 
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Al onze bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. Over de kosten van spijzen, koffie, thee, 
vruchtensappen en frisdranken brengen wij 6% BTW in rekening. Over alle overige kosten 
berekenen wij 21% BTW.  
Binnen 10 km van postcode 3523 CD in Utrecht komen wij gratis leveren, daarna rekenen wij  
0,35 €/km. 
 


