Onze veelzijdige

- lunchkaart Lunch

Van 12:00 tot 16:00 uur

17, 00

- compleet Klein Soepje
Broodje van de kaart naar keuze
Verse Jus d’orange
Hangop, Softijs en vers fruit
Koffie en/of thee

soepen
Onze soepen worden geserveerd met brood, kruidenboter en aioli

tomatensoep

soep van de dag

5, 00

5, 00

klein soepje

bij je lunchgerecht

3, 00

lunchsalades
Onze salades worden geserveerd met brood, kruidenboter en aioli

ceasar salade ____________________________________
gepaneerde malse kippendij | Ceasar dressing | ei | rode ui | knoflook | croutons

Salade Geitenkaas _________________________________
geitenkaas van de Meibloem | zongedroogde tomaat | vijgen | appel | balsamico | spinazie

Carpacciosalade van dry aged runderentrecôte _____________________
truffelcrème | rucola | Parmezaanse kaas | pijnboompitjes | gekonfijte sjalotjes | zongedroogde
tomaat

- Lunch -

12, 00
14, 00
15, 50

Lekker belegd
Rijkelijk belegde ovenverse broodjes. Keuze tussen wit of bruin.

pulled pork ______________________________________
pulled pork | little gem | rooksaus | streecksalade

smokey rib-eye ____________________________________
rucola | pesto | zongedroogde tomaat | Parmezaanse kaas

Atlantische krabsalade ______________________________
rode ui | koningsolijven | kappertjes

pikant gehakt _____________________________________
uitjes | champignons | spekjes | overbakken met kaas

gerookte zalm ____________________________________
mierikswortelsaus | avocado | rode ui | rucola

Gebakken kipreepjes ________________________________
tomaat | spekjes | bosui | zoete pikante sambal ketchup

carpaccio ‘dry aged’ ________________________________
truffelcrème | rucola | Parmezaanse kaas

Geitenkaas van de meibloem ___________________________
lauwwarm | appeltjes | walnoten | honing

7, 50
7, 50
7, 50
7, 50
7, 50
7, 50
7, 50
7, 50

tosti’s
van 2 dikke plakken... focaccia

ham / kaas _____________
pittig gekruid gehakt ______
gegratineerd met kaas

4, 50

gerookte zalm ___________ 7, 00
Emmentaler kaas | mosterd-dille saus

6, 50

geitenkaas van de meibloem __ 7, 00
walnoten | honing

uitsmijter
uitsmijter klassiek ________________________________

7, 50

ham | kaas

Boerenuitsmijter __________________________________

8, 00

ham | kaas | spek | tomaat | ui | champignons

Uitsmijter Runder Carpaccio __________________________

9, 50

truffelcrème | rucola | Parmezaanse kaas | pijnboompitjes

Onze

- specials ‘Op Hete Kolen’ streeckplank _______________________
Laat je verrassen! Vanaf 2 personen te bestellen, prijs per persoon

Biefstuk met jus ________________
lekker mals | geserveerd met friet of brood

club sandwich __________________
kip | bacon | kaas | ei | sla | augurk | cocktailsaus
geserveerd met boerenfriet

12, 50

17, 50
10, 00

Saté van kippendij _______________________________
satésaus | kroepoek | gefrituurde uitjes | geserveerd met boerenfriet of brood

loaded hot dog ________________
rode ui | jalapeno | limoen mayo | little gem
tortilla crumbel | peterselie

17, 00
6, 50

classics
12 uurtje ________________________________________
kopje soep | bruin of wit brood | kroket | gebakken ei | huzarensalade

kroketten van ‘t streeckhuys __________________________
2 stuks | bruin of wit brood | geserveerd met mosterd

spareribs _______________________________________
van ‘t Streeckhuys | Op Hete Kolen-saus | geserveerd met boerenfriet (Hiervoor heeft de keuken 20

10, 00
6, 50
18, 50

minuutjes nodig)

boerenschnitzel ___________________________________
gegratineerd met kaas | spekjes | champignons | ui | geserveerd met boerenfriet

17, 50

burgers
Op hete kolen burger ______________
rund | truffelcrème | rucola | Parmezaanse kaas | spaanse ui
tomaat | pancetta

pulled pork burger _______________
malse varkensburger | pulled pork | Emmentaler | rode ui
augurk | knapperige sla | rooksaus

Double ganger | 50% rund, 50 % oesterzwam __________________
pancetta | zoetzure komkommer | Old Amsterdam | little gem | gefrituurde uienring
tomatenchutney

EEN HEERLIJK CADEAU

15, 50

14, 50

14, 50

Wilt u iemand verwennen met een
cadeau dat gegarandeerd in de smaak
valt? Geef een bon van ons restaurant!
U kunt zelf bepalen welk bedrag of
arrangement u cadeau wilt doen. Leuk
om te geven én om te krijgen!

