
Lunchkaart



Soepen
Tomatensoep      5,50
Champignonsoep      5,50
Mosterdsoep      5,50
Uiensoep      5,50 

Koude broodjes
Keuze uit: wit/bruin brood, stokbrood, desembrood, waldkorn of 
Turks brood 

Markies gezond      8,50
Met ham, kaas, ei en garnering

Filet americain      8,50
Met ei, ui en augurk

Gerookte zalm      9,25
Met kappertjes, ui en tzatziki

Carpaccio      9,25
Met pijnboompitten, kaas, truffelmayonaise en sla

Hummus       7,25
Met zongedroogde tomaat

Huisgemaakte tonijnsalade     7,95
Met kappertjes en ui

Trioplank       9,75
Met brie, tonijnsalade en carpaccio

Lunchplankjes
Al onze lunchplankjes worden geserveerd met een snee brood met kroket en 
een soep naar keuze (mosterd, ui, champignon of tomaat). 

Lunchplankje filet americain     9,95
Lunchplankje tonijnsalade      9,95
Lunchplankje beenham                           10,50
Lunchplankje uitsmijter ham/kaas    10,50

     

Onze soepen worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Heeft u een allergie? 
Meld het aan één van onze medewerkers.



Wraps
Wrap carpaccio      9,25
Met pijnboompitten, kaas, truffelmayonaise en sla 

Wrap gerookte zalm     9,25
Met kappertjes, ui, augurk, tzatziki en sla

Wrap kipfilet      9,50
Met tomaat, ui, tzatziki en sla 

Wrap gyros     8,95
Met paprika, ui, tzatziki en sla

Warme broodjes
Keuze uit: stokbrood, desembrood, waldkorn of Turks brood

Chef       10,50
Gebakken kipfilet, ui, champignons en paprika in een zoet pittige saus

Gyros       8,95
Met gebakken ui, paprika en tzatziki

Kip speciaal      9,50
Met gebakken kipfilet, tzatziki, sla en nachos

Beenham      8,50
Met honing-mosterdsaus 

Beef       9,95
Met ui, champignons en paprika in teriyaki saus

Falafel       8,50
Met ui, tomaat, tzatziki en sla

Keuze uit: stokbrood, desembrood waldkorn of Turks brood

Ham en kaas      6,50
Hawaï        7,50
Ham, kaas en ananas 

Beenham speciaal      9,75
Met gebakken ui, champignons en kaas

Gehakt       7,75
Met ui, paprika en kaas 

Brie       7,50
Met walnoten en honing

Brie speciaal      7,95
Met tomaat, griekse salami en kaas

Uit de oven



Eiergerechten

Salades
Griekse salade     10,95
Met fetakaas, olijven en pepperoni

Falafel salade            14,95 
Met ui, augurk, paprika en tzatziki

Salade kip     13,95
Met gebakken kipfilet, ei en spek

Salade di mare     13,95
Met gamba’s, ui, paprika en champignons 

Salade de Markies     13,95
Met gebakken biefstuk , ui, paprika en champignons 

Salade vis de luxe     15,95
Met gebakken zalm, garnalen, ui, paprika en champignons    
Salade tonijn            13,95
Met kappertjes, ui, augurk en tonijnsalade

Al onze salades worden geserveerd met brood

Snacks
Markies XL burger     11,50
100% rundvlees met gebakken ei, ui, spek, augurk en kaas. 
Geserveerd met friet.

Twee kroketten met brood    6,50
Twee frikandellen met brood    6,50

  

Keuze uit: omelet of uitsmijter met wit of bruin brood

Spek         7,75
Carpaccio       9,50
Ham & kaas       7,50
Spek & kaas       7,95
Markies        9,95
Met tomaat, griekse salami en gesmolten kaas

Boeren        9,95 
Met ham, champignons ui en spek

     

Frietjes erbij? Meerprijs 1,50.



Plates
Kipsaté      15,95
Varkenshaas saté     15,95
Schnitzel      16,95
Met zigeunersaus, champignonsaus of  gebakken groentes met spek

Gyros      15,95
Biefstuk                                        21,50
Met ui en champignons 

Onze plates worden geserveerd met friet en mayonaise  
 

Tosti’s 
Keuze uit: bruin brood, wit brood of Turks brood (meerprijs 1,25)

Ham en kaas     3,95
Hawaï      4,25
Met ham, kaas en ananas

De Markies     5,25
Met kaas, salami, tomaat en ui

Speciaal      5,25
Met ham, kaas en een gebakken ei

Gefortuneerd Markiesje    5,25
Met brie, walnoten en honing

Kindermenu
Kindermenu met mayonaise en een verrassing 

Friet met frikandel     6,50
Friet met kroket     6,50
Friet met kipnuggets    6,50
Broodje jam of hagelslag    3,25


