Huisgemaakte tomatensoep
Beemsteruiensoep met crouton van Beemster kaas

5,50
6,50

Keuze uit waldkorn of witte triangel
Warme beenham
Geserveerd met honing-mosterdsaus

6,25

Huisgemaakte tonijnsalade
Appel, augurk, gekookt ei en rode ui

6,50

Gezond
Beenham, jong belegen Beemsterkaas, sla, komkommer,
tomaat en een gekookt ei

6,50

Carpaccio
Beemsterkaas, pijnboompitten en huisgemaakte pesto

8,90

Runderhamburger met kaas en spek en frites
Ook mogelijk met een gebakken ei

9,95
10,50

Kip op stok
Gemarineerde kipfilet met huisgemaakte pindasaus,
kroepoek, atjar en frites

14,00

Huisgemaakte varkenshaassaté
Gemarineerde varkenshaas met huisgemaakte pindasaus,
kroepoek, atjar en frites

15,20

Uitsmijter of omelet naturel met 3 eieren
Boerenham of Beemster kaas
Boerenham en Beemster kaas
Spek
Rosbief

6,80
7,00
7,30
7,50
8,30

Gerookte zalm
8,90
Bieslookroomkaas, kappertjes, rode ui en yoghurt-dilledressing

Twaalf uurtje
Drie sneeën landbrood belegd met een gebakken ei,
gerookte zalm, kroket en een kopje dagsoep

8,95

Pittige kip
Gemarineerde gebraden kipfilet met ui, paprika en afgeblust
met pittige sweet chilisaus geserveerd met landbrood

7,00

Biefstukreepjes
Bereid op Oosterse wijze, geserveerd met landbrood
Club Kavel II met kipfilet, spek, gekookt ei
Op gestapeld landbrood met kerrie mayonaise

8,95
9,25

Caesar Salade geserveerd op een eetbaar bord
Met kipfilet, Caesar dressing, Parmezaan en croutons

12,50

Salade favoriet geserveerd op een eetbaar bord
Onze welbekende geitenkaas salade met gerookte zalm
en bacon

12,50

Beemster kaas
Beenham en Beemster kaas
Beenham, Beemsterkaas en ananas
Salami, mozzarella, tomaat en pesto

3,95
4,15
4,20
4,45

Huisgemaakte bal gehakt op een zacht bolletje
Geserveerd met pindasaus of mosterd
Keuze uit landbrood of zachte bolletjes

5,75

Lodewijck kroketten
Twee kroketten met mosterd
Keuze uit landbrood of zachte bolletjes

6,50

Zacht bolletje met:
Oude Beemster kaas
Jonge Beemster kaas
Leverworst
Ossenworst
Rosbief
Patat met mayonaise

Lunch na 17.00 uur alleen in overleg.
Wij vragen u ten alle tijden uw allergie aan onze medewerkers
kenbaar te maken. Wij kunnen nooit 100% garantie geven op
allergenen vrije producten.

2,75
2,75
2,75
3,65
3,75
3,15

