
Frans landbrood, bruin of wit met Shared lunch 16,5 p.p. (vanaf 2 personen)

Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, Een kopje soep om mee te beginnen;

  zongedroogde tomaat en truffelmayonaise 8,5 Daarna serveren wij een goed gevulde etagère met een frisse salade, geitenkaas in Serranoham, 

Oude kaas met honing-mosterdmayonaise 7,5 gegrilde kip met piripiri saus, gerookte zalm met avocado, eiersalade 

Brie met mosterdmayonaise en walnoten 7,5 een  mandje met Frans landbrood met boter & een tosti met huisgemaakte pesto, ham, kaas en tomaat

Warme geitenkaas met honing en walnoten 7,5 Als afsluiter een bolletje sorbetijs met vruchtencoulis

Hummus met gegrilde aubergine, zongedroogde tomaat en pijnboompitten 7,5

Rosbief, gebakken champignons, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 8,- Lunchmenu van de week (ma-vrij) - 17,50

Gerookte zalm met citroen, wakamé en wasabimayonaise 9,5 Voorgerecht * hoofdgerecht * kopje koffie, thee of cappuccino

Royaal belegd & gegrilde tosti's van Frans landbrood (bruin of wit) Lunchmenu van het weekend (za-zo) - 21,-

 'Klassieker' met ham, kaas en ketchup 5,5 Voorgerecht * hoofdgerecht * nagerecht

 'Deluxe' met bacon, brie, tomaat en mosterdmayonaise 6,5

 'Veggie Cheese' met geitenkaas, gegrilde groenten en balsamico crème 7,- Informeer bij één van onze medewerkers naar de inhoud van het menu. 

 'Grebbeberg' met tomaat, spek, kaas en een gebakken ei 6,5 Met dieetwensen en allergieën houden wij graag rekening!  

Huisgemaakte soepen High Tea Deluxe 19,5 p.p. (vanaf 2 personen) Bereidingstijd ca. 30 min

Tomatensoep met prei en basilicum 5,5 Onbeperkt thee of koffie met o.a. muffins, scones, petit fours, sneeuwballen, mini saucijzenbroodje, 

Soep van de maand: wisselende soep, afgestemd op het seizoen 6,- warme mini-quiches, mini broodjes met zalm, carpaccio, gerookte kip en komkommer  

Salades, geserveerd met Frans landbrood (extra grote salade - meerpijs 4,5) Plate service

Met gebakken gamba's en croutons 9,5 Om mee te beginnen…

Met in Serranoham gebakken geitenkaas, honing en walnoten 9,5 Uitgebreid broodplankje met olijven, zongedroogde tomaatjes en Frans landbrood

Met gegrilde polderhoen, bacon, Parmezaanse kaas, croutons & een piri-piri yoghurtmayonaise 9,5    met kruidenboter en hummus 4,-

Broodplankje van Frans landbrood met in knoflookolie gebakken gamba's en citroen aioli 6,-

Lunchklassiekers, geserveerd met Frans landbrood (bruin  of wit)

Twaalf uurtje - kopje soep - bruin landbrood met rosbief en Hoofdgerechten

    bruin landbrood met een Kwekkeboom kroket 9,5 Taglerini pasta met zongedroogde tomaatjes, champignons, 

Uitsmijter ham, kaas of rosbief 8,-    huisgemaakte pesto, Parmezaanse kaas en salade 11,5

Uitsmijter ham en kaas 9,- Stamppot boerenkool met jus, spekjes, rookworst en mosterd 14,-

Twee Kwekkeboom kroketten met brood 8,- Stamppot boerenkool met vegetarische rookworst en boterjus 11,5

Omelet met champignons, kaas en spek 7,5 Gegrilde polderhoen met piri piri saus, frites met mayonaise en salade 16,5

Omelet met gerookte zalm 8,5

Clubhouse Sandwich - getoaste boterhammen met gegrilde polderhoen, Vraag ook naar onze restaurantkaart. Voor onze kleine gasten is er niet alleen een kinderkaart, 

    kaas, bacon, tomaat, sla, truffelmayonaise, salade en ketchup 11,5 er is ook een speelkelder met o.a. tafelvoetbal, speelhoek, tafeltennis & sjoelbak!

Heeft u een voedselallergie en wilt u dat aan ons melden? Onze medewerkers zijn op de            = vegetarisch

hoogte van de allergeneninformatie en wij houden daar graag rekening mee.


