LUNCHGERECHTEN
Wat leuk dat u er weer bent!
Voor deze openingsperiode hebben wij voor u een mooie menukaart samengesteld.

LENTE SPECIAL

Bij ieder lunchgerecht serveren wij een soep naar keuze voor €2.95
Ons team vertelt u graag welke soepen we vandaag serveren.
Een heerlijke soep zonder een lunchgerecht kan natuurlijk ook.
Deze soep is dan groter van portie en serveren wij met brood €5,95.

BROOD

TOSTI DE STAD

Geroosterd Turks brood met ham en/of kaas.
Of basilicumpesto en kaas.
Uiteraard kunt u ook kiezen voor bruin oerbrood.
€4,95

JONG BELEGEN

Jong belegen kaas, sla, amandelschaafsel.
€6,95

TONIJNSALADE VAN HET HUIS

Huisgemaakt tonijnsalade, kappertjes en cherrytomaat.
€8,95

DE GROENE STAD

U mag het ook een heerlijk broodje gezond noemen.
Ham en/of kaas.
€7,95

BOERENBRIE OP BRUIN OERBROOD

Boerenbrie met een zomercompote van appel en vleugje gember.
Geroosterde walnoot.
€8,95

UITSMIJTER DE STAD

Uitsmijter van drie eieren.
Twee dikke boterhammen met ham en kaas (bacon + € 0,90)
€8,95

OMA BOBS RUNDVLEES- / KAAS-RUCOLA-CROQUET
Luxe rundvleescroquet, of Kaas-rucolacroquet (vegetarisch).
Grove mosterd.
€4,95

LUNCHGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO MET BROOD

Rode pesto, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, rucola, truffeldressing.
Geserveerd op oerbrood.
€11,95

STADSE STOERE RUNDVLEESBURGER

Rundvleesburger, cheddar(kaas), bacon, sla, tomaat, rode ui.
€12,95
Dikke frieten met de lekkerste mayonaise i.p.v. oerbrood + €2,50

SATÉ DE STAD - CHEF’S SPECIAL

De allerlekkerste. Proef Bangkok in de Stad!
Saté van de Stad met garnituur en brood.
€12,95
Dikke frieten met de lekkerste mayonaise i.p.v. oerbrood + €2,50

SALADES

RUNDERCARPACCIO

Luxe gemende salade met truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit en rucola.
€14,95

SALADE RODE MUL

Luxe gemengde salade met ansjovismayonaise, groene kruiden, crouton en ei.
€16,95

SALADE DE LIMBOURG

Luxe gemengde salade met gegrilde groene en witte asperges,
gemarineerde kriel, ei.
€14,95
Al onze salades serveren wij met het lekkerste brood.

KIDS

KINDERPLATEAU - SMEERUMLEKKERZELLUF

Aan jou de keuze: hagelslag, aardbeienjam, pindakaas of Nutella.
€3,25

KINDER-UITSMIJTER

Een kindermaat uitsmijter met ham en/of kaas.
En ketchup...! (omdat dat zo lekker is).
€4,25

