
Soepen

Brie, walnoten en honing.

Soep en toastie 

Alle toasties worden geserveerd met een
kopje tomatensoep.  

Broodplankjes

Keuze uit: stokbrood, desembrood
wit/bruin of waldkorn.

Pijnboompitten, kaas, 

truffelmayonaise en sla.

Ei, ui en augurk. 

Gebakken kipfilet, ui, champignons 
en paprika in zoet-pittige saus.

Gebakken ui, paprika en tzatziki.

Broodjes

Wraps
Carpaccio | 9.95

Gerookte zalm | 9.95

Kipfilet | 9.95

Gyros | 9.95
Paprika, ui, tzatziki en sla.

 

Ham en-/of kaas | 8.00

Boeren | 10.50
Ham, champignons, ui en spek.

Kindergerechten

Eigerechten

 

Tomatensoep | 5.95 

Dagsoep | 5.95

Hawaï | 7.75

Speciaal | 8.75

Gefortuneerd Markiesje | 8.75

Ham / kaas | 7.50

Ham, kaas, ananas.

Ham, kaas en gebakken ei.

Filet Americain | 10.50

Tonijnsalade | 10.50 

Onze broodplankjes worden geserveerd

met een snee brood, een kroket en

tomatensoep.

 

Kappertjes, mosterd- dille dressing, ui en tzatziki.

Met kappertjes en ui.  

Ui, champignons en paprika in teriyaki-saus.

Gerookte zalm | 10.50

Tonijnsalade | 8.95 

Brie | 7.95

Brie, walnoten en honing.

Falafel | 8.95 

Gyros | 9.95

Pijnboompitten, truffelmayonaise,
kaas en sla.

Kappertjes, ui, augurk, tzatziki, sla.

Tomaat, ui, tzatziki en sla.

Onze soepen worden geserveerd 

met brood en kruidenboter.

Lunchkaart

Friet met frikandel | 7.50

Friet met kroket | 7.50

Friet met kipnuggets | 7.50

Friet met spareribs | 9.00

Friet met biefstuk  | 11.50

Geserveerd met mayonaise en een presentje.

Hawaï | 8.95
Ham, kaas, ananas uit de oven. 

Ui, tomaat ,tzatziki en sla. 

Keuze uit: uitsmijter of omelet met wit of
bruin brood. 

Gebakken kipfilet, sla, tzatziki en nacho's.

Chef | 11.25

Carpaccio | 9.95

Filet Americain | 8.95

Beef | 10.50

Kip Speciaal | 10.50

De hele dag geserveerd!

Salades
Falafel salade | 11.95 

Salade kip | 14.95

Salade di mare | 15.95

Salade De Markies | 15.95

Ui, augurk, paprika en tzatziki.

Gebakken kipfilet, ei en spek.

Gamba's, ui, paprika en champignon.

Gebakken biefstuk, ui, paprika en champignons.

Extra!Frietjes / aardappeltjes  | 3.95

Zoete aardappelfrietjes | 4.95

Alle salades worden geserveerd met brood.

tot 16:30!

Met truffelmayonaise.


