
Op ons krijtbord dagelijks een variatie op onze menukaart.

Geen tijd om te koken?
Bij ons kun je ook diverse lekkere

maaltijden afhalen of meenemen.

Binnenkort een feestje?
Wat dacht je van onze catering.

Meer informatie?
Kijk op lunchroomecht.nl

Coronaregistratie
Scan de QR code en laat eenvoudig

online je contactgegevens achter.



Ontbijtjes
Heel klein ontbijtje 🌱   € 3,95

met croissant, confituur en boter

Niet zo’n klein ontbijtje € 6,95

met toast, avocado, gebakken spek en ei

Smoothies en sappen Gemaakt van vers fruit

Tropical       € 4,80

met jus d’orange, ananas en mango

Deep Purple       € 4,80

met jus d’orange en bosbessen

Healthy Green       € 4,80

met jus d’orange, broccoli, bladspinazi, appel en pastinaak

Verse jus (groot +€ 2,-)  € 3,75

Appelsap (biologisch)   € 3,50

Witte wijn     Glas Fles

Khipu Sauvignon Blanc    € 4,25 € 23,00

Khipu Chardonnay     € 4,25 € 23,00

Epicuro pinot grigio     € 4,25 € 23,00

Esporão Colheita     € 5,75 € 37,00

Rosé wijn     Glas Fles

Serres de Zeitso     € 4,75 € 27,00

Rode wijn     Glas Fles

Khipu Merlot      € 4,25 € 23,00

Khipu Cabernet Sauvignon    € 4,25 € 23,00

Esporão Colheita     € 5,75 € 37,00

Marqués de Riscal Rioja Reserva   € 6,95 € 39,00

Bubbels      Glas Fles

Fantinel Prosecco     € 5,50 € 30,00

Wat sterker
Port € 4,50



Brood    We meat together

Keuze uit ciabatta, baguelino of oerbrood (wit/bruin).

Carpaccio       € 7,95

met pesto, rucola, Grana Padano, gebakken spekjes, pijnboompitten

en truffelroom (eendenleverkrullen +€ 3,-)

Rosbief       € 7,95

met rucola, ei en truffelmayonaise

Filet American  € 7,95

met rucola, gekookt ei en ui

Broodje ambachtelijke achterham € 7,95

met roomkaas, rucola, komkommer en mosterddille dressing

Club ‘Echt’ € 8,95

met gerookte kipfilet, rucola, avocado, pancetta, ei, gegrilde tomaat en mayonaise

Ambachtelijke kroketten € 8,95

met oerbrood, salade en mosterd

Huisghemaakt balletje gehakt € 7,50

met mosterd

Bier
Warsteiner van de tap € 2,70

Warsteiner Radler (2,5%) € 2,75

Warsteiner Radler (0%) € 2,50

Warsteiner alcoholvrije herb € 2,75

La Trappe Witte € 3,50

La Trappe Tripel, Dubbel of Blond € 4,25

Bockbier (seizoen) € 4,25

Wat sterker
Bacardi € 4,50

Gin € 5,50

Aperol Spritz € 5,50

Amaretto € 4,50

Baileys € 4,50

Drambuie € 4,50

Jameson Whiskey € 6,50

Brood    Let’s fish together

Keuze uit ciabatta, baguelino of oerbrood (wit/bruin).

Gerookte zalm       € 10,50

met kruidenkaas, rucola, pijnboompitten, avocado, kappertjes, ei en mosterdille dressing

Gerookte paling       € 10,50

met rucola

Tonijnsalade € 8,95

met rucola, rode ui, pijnboompitten, kappertjes, ei en balsamico crème

Krabsalade € 8,95

met rucola, krabsalade en ei



Brood    Say cheese

Keuze uit ciabatta, baguelino of oerbrood (wit/bruin).

Jong belegen  kaas 🌱 € 6,95

met echte boter, rucola en avocado

Oude kaas 🌱  € 7,50

met echte boter en rucola

Hummus 🌱  € 8,95

met rucola, gegrilde tomaat, Grana Padano, ei en walnoten

Artisjokhart 🌱 € 8,95

met rucola, geitenkaas, walnoten en citroenmayonaise

Brie of geitenkaas uit de oven 🌱 € 8,95

met rucola, druiven, walnoten en honing

Koude dranken
Chaudfontaine Still € 2,60

Chaudfontaine Sparkling € 2,60

Coca-Cola € 2,80

Coca-Cola Light € 2,80

Coca-Cola Zero € 2,80

Fanta Orange € 2,80

Fanta Cassis € 2,80

Ice Tea Green € 2,90

Ice Tea Sparkling € 2,90

Rivella € 2,90

Finley Bitter Lemon € 2,90

Finley Tonic € 2,90

Finley Ginger Ale € 2,90

Chocolademelk € 2,80

Melk € 2,60

Fristi € 2,80

Verse jus (groot +€ 2,-) € 3,75

Appelsap (biologisch) € 3,50



Warme dranken
Koffie € 2,75

Cappuccino € 3,00

Flat white of koffie verkeerd € 3,50

Latte Macchiato € 3,50

Espresso € 2,55

Dubbele espresso € 3,35

Cortado € 2,75

Monin Amaretto / Monin caramel € 1,00

IJskoffie € 4,75

Irish Coffee of Italian Coffee € 6,75

Thee (diverse smaken) € 2,75

Verse muntthee of verse gemberthee € 3,50

Warme chocolademelk € 3,50

wit, melk of puur

Verse slagroom € 1,00

Zoetigheidjes
Appeltaart € 4,25

Klein gebak luxe € 2,95

pastel de nata, marsepein, hazelnoot macaron of appelflap

Groot gebak luxe € 4,25

meringue lunga, bokkenpoot, lemon meringue of noten caramel

Verse slagroom € 1,00

Salades
Carpaccio ossenhaas € 12,00

met pesto, rucola, gegrilde tomaat, Grana Padano, gebakken spekjes, ei,

pijnboompitten en truffelroom (eendenleverkrullen +€ 3,-)

Sweet chili (pittige kip) € 12,00

met slamelange, rucola, gegrilde tomaat, komkommer, ei, cashewnoten

en chilidressing

Gerookte zalm € 13,00

met slamelange, rucola, gegrilde tomaat, pijnboompitten, kappertjes, ei, avocado,

komkommer en mosterddille dressing

Tonijnsalade € 12,00

met slamelange, rucola, gegrilde tomaat, ui, kappertjes, ei, pijnboompitten,

komkommer en balsamico crème

Geitenkaas 🌱 € 12,00

met slamelange, rucola, druiven, gegrilde tomaat, komkommer, walnoten en honing

Hummus 🌱 € 12,00

met slamelange, rucola, gegrilde tomaat, Grana Padano, komkommer, ei en walnoten



Poffertjes
Poffertjes 🌱 € 7,95

met echte boter en poedensuiker

Uitsmijters en omeletjes
Uitsmijter of omelet naturel € 7,50

met belegkeuze: ham, kaas en spek (per beleg € 1,-)

Uitsmijter rosbief € 9,50

Uitsmijter gerookte zalm € 11,50

Tosti’s
Classica € 5,75

op oerbrood met ambachtelijke ham en jong belegen kaas

Italiano € 7,95

op oerbrood met rucola, mozzarella, pesto, tomaat, parmaham, bascillicum

en pijnboompitten

Hummus 🌱 € 7,95

op oerbrood met rucola, gegrilde tomaat, rocula, walnoten, ei en Grana Padano

Fingerfood Nederlands

Bittergarnituur (14 stuks) € 10,50

Bitterballen (8 stuks) € 7,50

Kaasvingers (8 stuks) 🌱 € 6,50

Balletje gehakt € 5,50

met mosterd

Frieten met truffelmayonaise (bijgerecht) 🌱 € 4,50

Pindamix 🌱 € 3,50

Fingerfood Mediterraans

Bittergarnituur (14 stuks) € 12,50

Chorizo kroketjes of tomaat mozzarella kroketjes (6 stuks) € 7,50

Brood met smeersels 🌱 € 6,50

met tapenade, aioli en kruidenboter

Butterfly garnalen (8 stuks) € 7,50

Pata Negra (50 gram) € 9,50

Olijvenmix 🌱 € 6,50

met geroosterde amandelen


