
Lunch (wordt geserveerd van 12:00 tot 17:00 uur) 

 

BROOD (maisbrood of donker zuurdesem) 
 

Carpaccio van ossenhaas, pesto en Parmezaan € 8,00 
 

Gerookte zalm, mierikswortel crème,  € 8,00 

rode ui en kappertjes  
 

Pulled pork en huisgemaakte BBQ saus € 8,00 
 

BLT (lettuce, bacon, tomato) € 7,50 
 

Zoeterwoudse oude kaas met vijgenchutney € 7,00 
 

Geitenkaas uit de oven met honing en walnoten  € 7,50 

 
 

2 sneetjes uit de oven met tomaat, ham, kaas en bieslook  € 6,00 

Tosti ham en kaas   € 3,50 

Tosti kaas en tomaat  € 3,50 
 
 

UITSMIJTER/ OMELET 
(keuze uit 2 sneetjes witbrood of waldcornbrood) 

Uitsmijter rosbief  € 7,00 
Uitsmijter ham en kaas (meegebakken)  € 7,50 
Grote uitsmijter ham, kaas en rosbief (3 eieren, 3 boterhammen)  € 9,00 
 

Omelet Cronesteyn ham, kaas, tomaat, champignons en lente ui € 9,00 
Omelet kaas en champignons  € 8,00 

Friet i.p.v. brood bij de omelet + € 1,50 
 

 

Wist u dat? 
vanaf 12:00 uur kunt u bij ons al van de  

à la carte kaart bestellen  



Lunch (wordt geserveerd van 12:00 tot 17:00 uur) 

 

KOUDE GERECHTEN 
Salade met huisgemaakte Hollandse garnalenkroketjes €   9,50 
  
Tonijntartaar met mosterdzaad en kikkoman sojasaus € 10,50 
Licht gerookte carpaccio met rode wijndressing, pijnboompitten en 
Parmezaan € 10,50 
  
  

Chefs parade:  € 14,50 
5 kleine voorgerechtjes, samenstelling wisselt dagelijks 
 
 

Charcuterieplankje met o.a. serranoham, chorizo,  € 11,00 
Zoeterwoudse oude kaas en cornichons  
 

SOEPEN 
Heldere bouillon van paddenstoelen €   6,00 
Klassieke Franse uiensoep €   6,50 
Soep van de dag  €   5,50 
 

WARME LUNCH 

Gamba’s (gepeld) met mediterrane knoflooksaus  klein  € 12,80 
 groot  € 19,50 
 

Crispy bacon burger met BBQ saus en oerfrieten € 14,00 
Kalfslever met gebraisseerde appel, rode uien en spekjes € 18,50 
 

Saté van varkenshaas met stokbrood € 15,00 
Saté van varkenshaas met oerfrieten € 17,50 
 

2 Oma Bobs kroketten met 2 boterhammen €   7,50 
2 Oma Bobs kroketten met oerfrieten €   9,00 


