Onze keuken is geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Het is tevens mogelijk om lunches, high tea´s, ontbijtjes en maaltijden bij bedrijven
of bij u thuis te laten bezorgen. Vraag hiervoor naar onze speciale bezorglijst.

Drankenkaart
Warme dranken

Lekkers bij de koffie

Koffie

2,30

Huisgemaakte appelgebak

3,00

Espresso

2,30

Divers gebak

3,50

Cappuccino

2,50

Slagroom

0,50

Koffie verkeerd

2,75

Saucijzenbroodje

2,50

Latte macchiato

3.00

Losse thee

2,20

Verse muntthee

3,00

Warme chocolade melk

2,75

Slagroom

0,50

Frisdranken

Likeuren

Chaudfontaine rood

2,50

Vaassens koffielikeur

2,95

Chaudfontaine blauw

2,50

Baileys

4,60

Coca cola (zero, light)

2,50

Amaretto

4,60

Fanta, Cassis, Sprite

2,50

Sambuca

4,60

Bitterlemon, Tonic, Rivella 2,50

Licor 43

4,60

Fuze tea Sparkling & Green 2,50

Tia maria

4,60

Chocomel, Fristi

2,30

Cointreau

4,60

Melk, karnemelk

2,00

Whisky

4,60

Verse jus d’orange

3,50

Wijn & bier

Specials 3,95

Hertog Jan van de tap

2,50

Seizoensbier tap

3,25

Latte karamel

Hertog Jan 0,0

2,95

Red velvet latte

Rosé bier, wit bier

3,25

Radler 0,0 en 2,0

3,25

Tiramisu latte

HJ blond, Tripel, Dubbel

3,95

Rode wijn

3,75

Witte wijn

3,75

Rosé

3,75
3.75

IJs koffie

Lunch
Soepen

(geserveerd met stokbrood en kruidenboter)

Huisgemaakte groentesoep

5,75

Toscaanse tomatensoep

5,75

Soep van het seizoen

5,95

Koude broodjes
(Keuze uit: een witte of bruine pistolet, meerprijs Italiaanse- of Waldkorn bol 1,00)

Jonge kaas

4,50

Oude kaas

4,50

Huisgebraden rosbief

5,50

Gezond ham/kaas

6,50

Roombrie

6,50

Filet americain

met ui en ei

6,50

Huisgemaakte tonijnsalade

7,50

Gerookte zalm

7,50

Lunch
Warme broodjes
Pistolet beenham met honingmosterdsaus

8,00

Panini hete kip, oude kaas en chilisaus

8,50

Panini gehakt, champignon, kaas en ui

8,50

Panini roombrie, spek en huisgemaakte pesto

8,50

Panini geitenkaas, spek en pijnboompitten

8,50

Pistolet gehaktbal met satésaus

6,00

Tosti’s
Ham/kaas

4,95

Hawaï ham/kaas/ananas

5,25

Roombrie/honing/walnoot

5,50

Klassiekers
Twee ambachtelijke kroketten op brood

7,50

12-uurtje

10,50

(Twee snee brood met ham, kaas, gebakken ei, soepje en een kroket)

Gevulde hampignons uit de oven

(geserveerd met toast)

(met kruidenboter en kruidenroomsaus, gegratineerd met kaas)

7,50

Lunch
Uitsmijters (ook als omelet verkrijgbaar)
Uitsmijter ham en kaas

7,95

Uitsmijter huisgebraden rosbief

8,25

Uitsmijter Eekterzicht (spek, tomaat en kaas)

8,50

Uitsmijter speciaal (ham, champignon, paprika, spek en ui)

9,00

Boeren uitsmijter (ham, kaas, champignon en spek)

9,00

Maaltijdsalades
(Geserveerd met stokbrood en kruidenboter of frietjes)

Carpaccio

12,50

(o.a. tomaat, komkommer, pijnboompitten, geraspte kaas en pesto)

Warme kip

12,50

(o.a. komkommer, rode ui, sinaasappel en avocado)
Gerookte zalm

12,50

(o.a. zongedroogde tomaat, rode ui en honingmosterd dressing)
Geitenkaas

12,50

(o.a. pijnboompitten, honing, komkommer en tomaat)

Plates
(Alle plates worden geserveerd met gemengde salade, frietjes en mayonaise)
Huis gemarineerde spareribs (met eigengemaakte knoflooksaus)

14,95

Veluwse schnitzel (uien, champignon, paprika en spek)

14,95

Huisgemaakte kipsaté (gemarineerde kipdijen, kroepoek, atjar en satésaus)

14,95

Gebakken zalm (met citroen botersaus)

14,95

Runderburger

11,95

(Op een Italiaanse bol met cheddar, ui en gebakken ei)

lunch
Lunch specials

(keuze uit Italiaanse- of Waldkorn bol)

Rosbief Eekterzicht

9,50

(Tonijnmayonaise, kappertjes, rucola)

Romige zwemmeling

9,50

(Roomkaas en gerookte zalm)

Platte koe

9,50

(Carpaccio, geraspte kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaat en pesto)

Franse verleiding

9,50

(Roombrie, honing, walnoot, roomkaas en zongedroogde tomaat, uit de oven)

Rollade royal

9,50

(Warm vlees, champignon, ui, gebakken ei en satésaus)

Crazy chicken

9,50

(Malse kippendijen, honingmosterdsaus en zigeunersalade)

Tropische tok

9,50

(Broodje gevuld met; kip, ananas, kaas, champignon, ui en paprika)

Broodje van de maand
(Vraag onze medewerkers naar het broodje van deze maand)

9,50

High tea

Lunch
h

Mini high tea

13,50 p.p.

Luxe high tea

18,50 p.p.

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie

Onbeperkt thee of 2 kopjes koffie

Mini sandwich roomkaas & zalm

Mini sandwich roomkaas & zalm

Mini sandwich eiersalade & ham

Mini sandwich eiersalade & ham

Wrapje met pittige kip

Wrapje met pittige kip

Stokbroodje met filet americain

Stokbroodje met filet americain
Stokbroodje met roombrie, honing
en walnoot

Huisgemaakte miniquiche
Mini saucijzenbroodje

Huisgemaakte miniquiche

Mini tosti ham/kaas

Mini saucijzenbroodje
Mini tosti ham/kaas

Cheesecake

Bruchetta met geitenkaas en spek

Bonbon
Huisgemaakt appelgebakje

Huisgemaakt appelgebakje

Wisselende zoete verrassing

Wissellende zoete verrassing
Aardbeientiramisu
Bonbon
Cheesecake

Kinder high tea

8,50 p.p.

Onbeperkt ranja of thee

Brownie, pannenkoekje, cake met
slagroom en versiering,
Sandwich ham/kaas,
Klein frikadelletje en
Kipnuggets
1 dag van te voren reserveren, vanaf 2 personen

High lunch
Klein kommetje soep
minibroodjes
Diverse soorten beleg;
Eiersalade, roomkaas, ham en kaas.
Portie bitterballen
Wrapjes met carpaccio, gerookte zalm en pittige
kip

18.00 p.p.
(2 consumpties p.p. inbegrepen)

Te bestellen vanaf 2 personen, vooraf reserveren
is gewenst maar niet verplicht.

