Smakelijk

eten

Lunchcombi’ s “Genieten”

Sandwiches en tosti

Combi “Italiaans”
• 1 wit broodje belegd met tomaat, mozzarella en rucolasalade
• 1 snee bruin vloerbrood met eiersalade, gemengde groene salade en
mosterd-dille dressing
• Romige tomaten-crèmesoep met basilicum en zoetzure tomaatjes

12,95

Combi “Abdij Lilbosch”
• 1 wit broodje met tonijnsalade, soja-sesamdressing en rucolasalade
• 1 snee bruin vloerbrood met met carpaccio, truffelcrème,
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes
• Seizoenssoep - Vraag het onze medewerkers, zij helpen u graag.

12,95

Combi “Echt Genieten”
• 2 sneetjes bruin vloerbrood
• Kalfskroket
• Uitsmijter ham/kaas
• Romige tomaten-crèmesoep met basilicum
en zoetzure tomaatjes

13,50

Clubsandwich gegrilde kipfilet
12,95
cocktailsaus, bacon, eiersalade, tomaat, komkommer en gegrild briochebrood
Clubsandwich gerookte zalm
cocktailsaus, tomaat, salade, komkommer en gegrild briochebrood

12,95

Tosti geitenkaas
bruin vloerbrood met avocado, tomaat en een spicy dipsaus

7,95

Limburgs zuurvlees
salade, huisgemaakte frieten en mayonaise

14,75

Kalfskroketten - 2 stuks
op bruin vloerbrood, kleine salade en mayonaise
(frieten in plaats van brood + € 1,50)

9,95

Hartige strudel gevuld met ratatouille
Hollandaise saus en gebakken oesterzwammetjes

13,00

Zalmfilet onder een kruidenkorstje
met een crème van zoete aardappel, saus van gember en citroengras

18,00

Romige tomaten-crèmesoep
met basilicum en zoetzure tomaatjes

6,25

9,75

Seizoenssoep
Vraag het onze medewerkers, zij helpen u graag.

6,75

Broodje tonijnsalade
soja-sesamdressing, rucolasalade en een crunch van wasabi
Broodje carpaccio van ossenhaas
truffelcrème, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

9,75

Broodje gezond
gekookte ham van het Limburgs kloostervarken met
Rotterdamsche oude kaas, tomaat en komkommer

8,50

geserveerd met brood en roomboter
Caesarsalad - salade met gegrilde kipfilet, ansjovisdressing,
gepocheerd scharreleitje, Parmezaanse kaas en spekjes van het
Limburgs kloostervarken

14,50

Carpaccio van ossenhaas
truffelcrème, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas en rucolasalade

14,85

Salade scampi
in knoflook gebakken scampi afgeblust met pernod, veldsla en
een mosterd-dille dressing

15,50

= vegetarisch

= veganistisch | Heb je een allergie? Meld het ons. | Dagelijks te bestellen tussen 11:30 en 17:00 uur.

15,00

6,75

Broodje eiersalade
gemengde groene salade, tomaat, zoetzure komkommer en een
mosterd-dille dressing

Salades

16,00

Tosti “twisted style”
opgerolde tosti belegd met ham en kaas, slabouquetje en tomatenketchup

Keuze uit wit, bruin, glutenvrij of bruin vloerbrood

Geserveerd met brood en roomboter

Hamburger “Echt Genieten” 100% Angusburger
cheddarkaas, samuraisaus, augurk en huisgemaakte frieten
Vegan hamburger
hamburger van zoete aardappel en avocado, kropsla, tomatensalsa
en huisgemaakte frieten

Broodjes

Soep

WARME gerechten

8,00

Bijgerechten
Huisgemaakte frieten met mayonaise

3,50

Zoete aardappel frieten
met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

4,75

Egg Benedict
gegrild briochebrood, Hollandaise saus, gepocheerd scharreleitje
en spinazie

9,50

Egg Benedict met zalm
gegrild briochebrood, Hollandaise saus, gepocheerd scharreleitje,
spinazie en gerookte zalm

11,50

Dessert
Huisgemaakte lauwwarme appeltaart
met slagroom (met vanille roomijs + € 0,75)

5,25

Dame Blanche
vanille roomijs met warme chocoladesaus en slagroom

7,25

Verrassingsdessert plank - 2 personen
diverse lekkernijen. Vraag aan onze medewerkers en zij
vertellen je graag wat we deze week serveren.

13,25

Wij steunen het Pink Ribbon fonds. Per verrassingsdessert plank doneren wij € 1,00 aan Pink Ribbon.

Brownie van pure chocolade
met gemarineerde ananas en een mousse van witte chocolade en lavendel

7,75

