lunchkaart
van 12.00 tot 17.00

LEPELSPIES
ALLEMIRAKELS VEULE VIS
Rijkelijk gevulde vissoep met zalm,
kabeljauw en gamba`s 9,95

SOEP MET BALLEN

Tomatensoep met groente, spek
gehaktballetjes en een scheutje room 6,95

LENTE-UI PREISOEP

Een romige en zachte smaak van lente-ui,
prei en krokante parmaham 6,95
Alle soepen worden geserveerd met brood, kruidenboter en sausjes.

STOETE
Bathmense baquettes wit of bruin

KARPATSIJO

Dungesneden ossenhaas, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaatjes, geschaafde
Parmezaanse kaas en keuze uit truffel- of
basilicummayonaise 9,75

GWOO DONDERS LEKKER
Oude kaas, gerookte kip en
sjalottencompote 8,25

`T BUNT NIET ALTIET KAVIAAR
Huisgemaakte tonijnsalade met augurk,
dille, ei, creme fraiche en cocktailsaus 8,25

`T PUIKJE VAN DE ZALM

Komkommer, roomkaas, ei & cocktailsaus 9,75

AMERICANO

Filet american met peper, ei, ui en honingmosterdsaus van Braakhekke 8,25

KROKETTEN
Keuze uit wit of bruin brood

DRAADJESVLEES

Twee kroketten met brood en mosterd 7,25

SATE

Twee kroketten met brood en mayonaise 7,95

VLEES NOCH VIS

Twee groente kroketten met 2 sneetjes brood
en mosterd 7,25

EITJES
UITSMIJTER DORTH

3 gebakken scharreleitjes met 2 sneetjes brood,
belegd met beenham, boerenkaas en pikante
salami 8,50

BOEREN GEKLUTS

Boerenomelet met room, prei, boerenkaas,
champignons, ui en spekjes 8,95

KARPATSIJO

Van ossenhaas op getoast brood,
pijnboompitjes, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise
11,25

TOSTI`S
Keuze uit wit of bruin brood

BEENHAM BOERENKAAS
Met curry 6,75

KUKELEKU
Gerookte kip, oude kaas
en basilicummayonaise 7,25

SALADES
VOORUIT MET DE GEIT
Gegratineerde geitenkaas van de
Bokkensprong, walnoot, mango chutney
en -mayonaise, honing & tijm crumble
13,75

SCHIPBEEK

Tonijnsalade, gerookte zalm, gamba`s, ei,
komkommer en cocktailsaus 13,75

LEKKERS BIJ DE
BORREL
DE HEEREN

Bitterballen met mosterd 8 stuks 6,50
Gemengd warm bittergarnituur 10 stuks 7,75
Vlammetjes 8 stuks 7,50

LEKKERS BIJ DE
KOFFIE OF THEE

LEKKERS BIJ DE
KOFFIE
OF THEE
Appelgebak met slagroom 3,95
Honing notentaart met slagroom 4,25

SPECIALS
BURGER
Hamburger van Black Angus uut Oxe,
gekarameliseerde rode ui, sla, tomaat, augurk,
boerenkaas, mayonaise en ketchup op een
briochebol met friet 15,50

DE HEEREN

Broodje uit de oven, belegd met gekruid
gehakt, tomaat, oregano, pittige salami,
champignons, ui en gesmolten brie 13,50

