LUNCHKAART
csbttfsjf

Soepen
Alle soepen worden geserveerd met oerbrood en kruidenboter
Tomatensoep
Soep van geroosterde pomodori tomaat met rozemarijn en tijm
Runderbouillon
met soepballetjes en verse groenten
Tosti’s
Alle tosti’s worden bereid met 3 sneden oerbrood
Tosti ham/kaas
Tosti Gooije Raod
Tosti Caro
met ham, kaas en een gebakken ei
Tosti Italiano
met Serranoham, Parmezaanse kaas, pesto en zongedroogde tomaatjes
Breek de dag, tik een eitje
Alle gerechten worden geserveerd met oerbrood
Uitsmijter ham en/of kaas (3 eieren)
Uitsmijter Raodhoes
3 eieren, ham, kaas, gebakken kastanjechampignons en spek
Clubsandwich
Van 3 sneetjes geroosterd wit of bruin brood
Clubsandwich kip
met gerookte kip, spek, kaas, tomaat, gekookt ei en mosterdmayonaise
Clubsandwich vis
met gerookte zalm, gerookte paling, rode ui, tomaat, komkommer, gekookt ei
en dilledressing
Belegde broodjes
Keuze uit vers afgebakken wit of bruin oerbrood of een wit of bruin triangelbroodje
Eiersalade
Tonijnsalade
Gerookte zalm, met kruidenkaas
Pikante kip, gegratineerd met kaas
Carpaccio van het rund met pesto of truffelmayonaise
Maaltijdsalades
Alle maaltijdsalades worden geserveerd met oerbrood en kruidenboter
Gerookte vissalade
met gerookte zalm, paling en dilledressing
Salade carpaccio
van het rund met pesto of truffelmayonaise

€ 5,25
€ 5,25

€ 5,25
€ 6,95
€ 6,95
€ 7,95

€ 6,95
€ 8,95

€ 8,50
€ 9,50

€ 6,25
€ 7,95
€ 8,95
€ 7,95
€ 9,50

€ 16,50
€ 14,95
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Raodhoesplenkske,
een verrassend gepresenteerd lunchtrio
Traditioneel
met een minisoep, een minitosti ham/kaas en een rundvleeskroket
Vis
met een mini vissoep, een garnalenkroket en brood met vissalade
Vega
met een minisoep, een vegetarische snack en oerbrood met een salade
Warme lunchgerechten
2 rundvleeskroketten
met oerbrood of frites
Angusburger Gooije Raod
op een broodje met spek, tomaat, komkommer, BBQ-saus en gekarameliseerde uien,
overbakken met kaas en geserveerd met frites
Saté van varkenshaas
met huisgemaakte satésaus, gebakken uitjes, cassavekroepoek, cashewnootjes en
zoetzure komkommer
Spareribs
met een heerlijke eigengemaakte BBQ-saus
Voor de kleine eter
Kindersoepje
half kopje soep, keuze uit beschikbare soepen
Kindertosti
2 sneetjes casinobrood met ham/kaas en ketchup
Frietjes met…..
frikandel, 4 bitterballen of 5 kipnuggets
Kinderschnitzel (100gr)
met frietjes, appelmoes en mayonaise
Kinderpannenkoek

€ 10,95
€ 11,95
€ 10,95

€ 6,95
€ 11,95

€ 16,50

€ 17,50

€ 3,25
€ 4,50
€ 5,95
€ 9,95
€ 5,95

