Soepen

Eigerechten

Weeksoep (zie bord)

€ 5,00

Uitsmijter ham/kaas

€ 7,00

Toscaanse tomatensoep, bosui, mascarpone en crouton

€ 5,95

Uitsmijter spek

€ 7,50

Uitsmijter Eddies (ham, kaas, gebakken champignons en ui)

€ 7,75

Boerenomelet

€ 8,75

(vegetarisch)
Kippensoep met truffel

€ 5,95

Keuze wit of bruin brood

Tosti’s
Broodjes
Broodje gezond met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla
en dressing

€ 6,95

Tosti ham/kaas

€ 3,75

Tosti Eddies (ham, kaas, ui en gebakken champignons)

€ 4,75

Worstenbroodje

€ 2,95

Broodje warme brie met honing-mosterddressing, walnoten
en rozijnen (vegetarisch)

€ 8,00

Broodje carpaccio met Old Amsterdam kaas, rucola
pijnboompitten en truffelcrème

€ 9,00

Salade met gebakken beenham, champignons, ui
en warme mosterdsaus

€ 10,50

Broodje gebakken beenham, champignons, ui en
warme mosterdsaus

€ 7,75

Salade carpaccio met Old Amsterdam kaas, rucola
pijnboompitten en truffelcrème

€ 11,25

Broodje Eddies (warme stukjes gemarineerde kip, appel en ui)

€ 7,75

Salade met warme brie, walnoten, rozijnen
en honing mosterd dressing (vegetarisch)

€ 10,75

Broodje met gerookte zalm, kruidenkaas en rode ui

€ 9,75

Salade met diverse gerookte vissoorten
met cocktail dressing.

€ 12,50

Broodje gerookte kip salade

€ 7,75

Salade kip teriyaki met champignons, ui en cashewnoten

€ 10,75

Broodje ossenhaaspuntjes met sesam saus

€ 9,75

Bij alle broodjes kunt u kiezen uit waldkorn of rustiek wit

Salades

Bij alle salades wordt brood met smeersels geserveerd
Ook kunt u kiezen voor een maaltijdsalade met frites
of
stokbrood met smeersels (€ 3,00)
Gerechten van deze lunchkaart kunt u tot 17.00uur bestellen.
U kunt tevens gebruik maken van de dinerkaart.

Overige lunchgerechten
12-uurtje

€ 10,75

(tomatensoepje, broodje kroket, half broodje zalm, half broodje
carpaccio)

Club sandwich met gerookte kipsalade, bacon en
ananas-kerrie mayonaise

€ 7,95

Club sandwich met gerookte zalm en kruidenkaas

€ 9,75

Twee rundvleeskroketten met brood

€ 5,95

Tournedos met kruidenboter en brood

€ 20,50

Tournedos met kruidenboter en frites

€ 22,50

Wrap carpaccio met Old Amsterdam kaas, rucola,

€ 8,75

pijnboompitten en truffelcrème

Huisgemaakte runder hamburger met frites
Hamburger Eddies met cheddar kaas en cocktail saus

€ 9,75

Panini’s
Ham, kaas en tomaat tapenade

€ 4,50

Pesto, brie en spek

€ 5,50

