LUNCHKAART De Coeswaerde
DIVERSE LUXE BROODJES MET KEUZE UIT:
VOLKOREN CIABATTA, ITALIAANSE BOL OF BOERENLANDBROOD (WIT OF BRUIN)
€ 5,75
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,75
€ 8,75
€ 10,50
€ 10,50

- Jonge kaas met tomaat en komkommer
- Tonijnsalade met rode uien, gekookt ei, kappertjes en olijven
- Larens gezond met boerenham, kaas, ei, tomaat en komkommer
- Gegratineerde geitenkaas met honing en gebrande noten
- Kip, krokante spek, tomaat, ei, sla en mosterdmayonaise (lauw/warm)
- Carpaccio met pesto, Parmezaanse kaas en gebrande noten
- Gerookte zalm met limoencrème en stoneleeks

TWAALF UURTJE

€ 12,50
Drie kleine lunch gerechten bestaande uit:
- Huisgemaakte soep
- Ambachtelijke rundvleeskroket
- Gebakken ei met ham en kaas

DE COESWAERDE BURGER
Runderburger met gebakken ui,
tomaat, komkommer en Chuncysaus

SOEPEN

Tomatensoep
€ 6,50
met basilicumroom en kalfsgehaktballetjes
Soep van de maand (vraag onze bediening) dagprijs

Twee ambachtelijke
rundvleeskroketten
op wit/bruin landbrood geserveerd
met grove mosterd
€ 7,50

en huisgemaakte frites

€ 14,50

UITSMIJTERS EN OMELETTEN
GESERVEERD OP BOERENLANDBROOD (WIT OF BRUIN)
Uitsmijter naturel
Uitsmijter ham, kaas, spek of champignons (keuze uit 2 soorten)
Omelet naturel
Omelet ham, kaas, spek of champignons (keuze uit 2 soorten)
Omelet gerookte zalm met limoen crème

SALADES

Caesar salade
met geroosterde kip, ei, spek, Parmezaanse kaas en knoflookcroutons

€ 12,50

Fusilli salade
€ 12,50
met tomaten, olijfjes, kappertjes, rode ui, rucola, groene pesto en een krokant van parmazaan
Bieten carpaccio
geserveerd met lintpasta van pompoen en courgette, vermengd met spinazie,
crispy Quinoa en een stroop van aceto de balsamico

€ 12,50

Rundercarpaccio
€ 12,50
met rucola, Parmezaanse kaas, knoflookcroutons, truffelmayonaise en gebrande noten
Bourgondische aardappelsalade
geroosterde aardappels, gerookte zalm en ei crumble

€ 12,50

Gegratineerde geitenkaassalade
geitenkaas met heide honing, noten en tuttifrutti

€ 12,50

Al onze salades zijn ook als maaltijdsalade te krijgen. Hiervoor rekenen wij een supplement van € 2,50

€
€
€
€
€

5,50
7,50
7,50
8,75
8,75

