LUNCH
BROODJES WIT/BRUIN DESEMBROOD

WARME GERECHTEN

Carpaccio van gerookte runder rib-eye

11.75

Panini tunamelt

8.75

Gerookte zalm

12.50

Panini chorizo

8.75

Groentetartaar

11.00

Boerenbol warm vlees

grana padano kaas, rucola, aioli, rode ui, pijnboompitten
kappertjes, rode ui, roomkaas
kingboleet, krokant ei, gepofte tomaat,
pestomayonaise

Parelhoen rouleaux

kappertjes, rode ui, mosterdmayonaise

Clubsandwich vis

gerookte zalm, Noorse garnalen,
tonijnsalade, sla, tomaat, ei, cocktailsaus

Clubsandwich Concordia

gerookte kip, kaas, gebakken spek,
gekookt ei, tomaat, mosterdmayonaise

pesto, oude kaas, tomaat

varkensprocereur, champignons, ui, pindasaus

pecan noten, truffel crumble, balsamico glace

Tonijnsalade

tonijn, rode ui en parmezaan

11.00
9.75

Uitsmijter of omelet

uitsmijter of omelet wordt geserveerd met
ruim garnituur en keuze uit wit of bruin brood

Biefstuk

in eigen jus, kruidenboter, brood of friet

11.75

Kroketten

9.75

Vegetarisch twaalfuurtje

Salade carpaccio

grana padano kaas, rucola, ailoli,
rode ui, pijnboompitten

Salade geitenkaas

geconfijte walnoot, rode ui,
ahornsiroop

groentekroket, geitenkaas op brood
geserveerd, mini soepje

SOEPMET BROOD
kl 12.50 gr 16.00

Zoete aardappel-curry soep

7.00

gebakken uitjes, kokos

kl 13.50 gr 17.00

Salade pekingeend

kl 13.50 gr 17.00

tarte tatin van rode biet, pecan noten,
witlof en sesam dressing

12.00

kl 13.50 gr 17.00

Salade vissoorten

diverse soorten van vis en schaaldieren
en frisse cocktailsaus

20.50
9.75

twee (100%) scharrel rundvleeskroketten van
de ‘Heeren van Loosdrecht’ met brood en mosterd

SALADES MET BROOD

9.75

Garnalen kroketten

twee garnalen kroketten van de ‘Heeren van
Loosdrecht’op brood geserveerd met cocktailsaus

11.75

12.50

Dit icoon is speciaal voor onze vegetarische gasten.
Eetsmakelijk en geniet!

Soep van de Chef

wisselende soep, vraag onze bediening naar
de soep van de chef

!

7.00

Heeft u een allergie, volgt u een dieet of heeft u andere
wensen laat het ons weten. Ook voor u zijn er
mogelijkheden

LUNCH PLANK
WIJ SERVEREN U ALLERLEI LEKKERE LUNCHGERECHTEN VAN ONZE KAART VOOR 14.50 P.P.
(VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN)

