LUNCHKAART De Coeswaerde

DIVERSE LUXE BROODJES MET KEUZE UIT:

PANINI OF BOERENLANDBROOD (WIT OF BRUIN, GIST- EN LACTOSEVRIJ) – OF GLUTENVRIJ (WIT OF BRUIN)

- Jonge kaas met sla, tomaat en komkommer
- Old friends, natuurgerijpte kaas 17 maanden oud uit de Beemster met sla, tomaat, Amsterdams zuur en vijgenchutney
- Larens gezond met boerenham, kaas, ei, tomaat, kruidenknoflook en komkommer
- Gegratineerde geitenkaas met honing, vijgen en gebrande noten
- Warme beenham met gestoofde sjalotten, tuinkers en honingmosterdsaus
- Caprese met mozzarella di bufala, basilicum, tomaat en pesto
- Gerookte zalm met avocado en limoencrème
- Carpaccio met Parmezaanse kaas gebrande noten en truffelmayonaise
- Tonijnsalade met rode uien, gekookt ei, kappertjes en olijven
- Club Sandwich classic met gerookte kipfilet, bacon, kaas, sla, tomaat, komkommer en mosterdmayonaise
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6,50
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10,50
10,50
10,50
10,50
10,50

TWAALF UURTJE

€ 12,50
Drie kleine lunchgerechten bestaande uit:
- Huisgemaakte soep
- Gebakken ei met ham en kaas
- Keuze uit: Rundvleeskroket
Garnalenkroket
Geitenkaaskroket

DE COESWAERDE BURGER

Black Angus burger, brioche bol, bacon,
cheddar, sla, komkommer, tomaat,
gebakken ui en smokey monkey saus
met huisgemaakte frites
€ 15,50

SOEPEN

€ 6,50
Franse uiensoep gegratineerd met gruyère kaas
Tomatensoep
met pestoroom en kalfsgehaktballetjes
Soep van de dag

Twee ambachtelijke
kroketten € 8,50

Keuze uit wit of bruin boerenlandbrood

EIERGERECHTEN

Drie scharreleitjes geserveerd op boerenlandbrood (wit of bruin)
- Uitsmijter naturel
€ 6,50
- Omelet naturel
€ 6,50
Of keuze uit: Ham, kaas, spek, champignons
€ 1,00
gerookte zalm
€ 2,00

Rundvleeskroketten met grove mosterd
Garnalenkroketten met limoencrème
Geitenkaaskroketten met honing tijmsaus

SALADES
Caesar salade met Romaine sla, geroosterde kip, krokant spek, Parmezaan,
croutons, ei, ansjovis en caesardressing

€ 12,50

Salade met gegrilde groenten van aubergine, courgette, paprika en borlotti
bonen met burrata kaas en olijfolie

€ 12,50

Salade gerookte runder rib-eye met zongedroogde tomaat, groene asperges,
roomkrielaardappelen en passievrucht-rozemarijn dressing

€ 12,50

Gegratineerde geitenkaas salade met rucola, walnoten, honing met druiven
en rode wijnazijn dressing

€ 12,50

Salade van gerookte makreel met jonge spinazie, avocado,
granny smith appel en balsamicosaus

€ 12,50

