PISTOLET

V/D

KAASBOER

OUDE ROTTERDAMMER 5¼
met Zaanse mosterdmayonaise
JONGE GEITENKAAS 5½
vijgenjam, walnoot, raketsla
MIERIKSWORTELROOMKAAS 5¼
appel en biet

PISTOLET

V/D

SLAGER

GEBRADEN ROSBIEF 5¼
eekhoorntjesbrood mayonaise
FILET AMERICAIN 5½
eitje, uitjes & kappertjes
BOERENACHTERHAM 5¼
eekhoorntjesbrood mayonaise

wit of bruin brood, salade of glutenvrij brood + ½
te bestellen tot 17.00 uur
GEITENKAASOMELET 8
omelet met geitenkaas, spinazie & gepofte paprika
PAPRIKA OMELET 8
omelet met gestoofde ui, paprika en tomaat
UITSMIJTERS VANAF 6½
elke combinatie met ham, kaas, rosbief en/of spek

LANDBROOD SANDWICHES
wit of bruin landbrood of glutenvrij brood +½
maak uw lunch compleet met een klein soepje voor 2,-

SOEPEN

met geroosterd landbrood of glutenvrij brood +½
SOEP VAN DE DAG
POMPOENSOEP
gebonden met bataat

EIERGERECHTEN

4½

BLAUWE KAAS 8½
spread van Bastiaanse blauwe kaas, appel en walnoot
ZALM & KOMKOMMER 9
gerookte zalm, komkommer, mierikswortel roomkaas

4¾

TOMATENSOEP 4¾
soep van pomodori tomaten, basilicum crème

KALF & TONIJN 9
gerookte kalfsmuis, tonijnmayonaise, raketsla,
rode ui, kappertjes

UIENSOEP 4¾
uiensoep met croutons

EIERSALADE, KIP & SPEK 8½
eiersalade, gebakken hoeve kip, spek van Livar, little gem

UIT DE OVEN
maak uw lunch compleet met een klein soepje voor 2,-

SALADES

TOSTI HAM, KAAS & TOMAAT 5¾
bruin landbrood, boerenachterham, jong belegen kaas,
tomaat

SALADE VAN DE MARKT
dagprijs, vraag uw kelner naar deze dagsalade
SALADE GEITENKAAS 10½
salade met Hollandse geitenkaas, gemarineerde bieten,
appel

CIABATTA GEITENKAAS
8
geitenkaas mousse, pesto, honing, walnoot
CIABATTA BUFFELMOZZARELLA 7½
buffelmozzarella, raketsla, tomatensalsa

WARME GERECHTEN

maak uw lunch compleet met een klein soepje voor 2,SCHOUWBURGER XL 13
hamburger van 180 gram, MRIJ rund, cheddar, tomaat,
uienringen, augurk, Livar spek & huisgemaakte friet
2 ROTTERDAM KROKETTEN
wit of bruin brood

met geroosterd landbrood of glutenvrij brood +½

7¾

KALFSGEHAKTBALLETJE 7¾
met truffeljus, krotenmosterd, tafelzuur & brood
VIS TWAALF UURTJE 11½
salade van rivierkreeftjes, garnalenkroketje, bisque van
garnalen
VEGA TWAALF UURTJE 10¼
kaaskroketje, witlofsalade met appel & walnoot,
romig witlofsoepje

SALADE GEBAKKEN MULFILET 11½
salade met gebakken mulfilet, lauw warme
tomatendressing
CAESAR 11
little gem, Livar spek, gebakken kipfilet van hoeve kip,
gekookt eitje, dressing van knoflook, peterselie &
ansjovisfilet

HOOFDGERECHTEN OF
TAPAS?

naast deze lunchkaart hebben we ook heerlijke
hoofdgerechten en een hele mooie tapas kaart. Als de
drukte het toelaat kunt u ook daarvan bestellen. Overleg
met uw kelner wat de mogelijkheden zijn vandaag

WIJ HEBBEN EEN
ALLERGENENKAART
INDIEN GEWENST

