Lunch

LUNCH
•
•

(tot/until 18.00 hrs)

Keuze uit een wit of bruin pistolet en glutenvrij brood
Choice of a light or dark baguette and gluten free bread

Luxe belegde broodjes / Luxury sandwiches
Pistolet Kip / Baguette with chicken
							
€11,50
Met gebakken cajunkip, sla, komkommerlinten, spek en chilimayonaise
With fried Cajun chicken, lettuce, cucumber ribbons, bacon served with chili mayonnaise
Pistolet warm vlees / Hot meat baguette
						€9,90
Met fricandeau, rode paprika, ui, gebakken champignons en satésaus
With fricandeau, sweet pepper, onion, fried mushrooms served with saté sauce
Pistolet carpaccio / Baguette with carpaccio
Met Parmezaan, pijnboompitten, rucola, spek en truffel mayonaise			
With parmesan, pine nuts, rocket, bacon served with truffle mayonaise
Pistolet serranoham / Baguette with serrano ham 			
Met roomkaas, rucola en een stroop van balsamico
With cream cheese, rocket served with a balsamic syrup

		

€12,90

		

€10,50

Pistolet met gegratineerde geitenkaas / Baguette with gratinated goats cheese
Met olijventapenade en walnoten
With olive tapenade and walnuts

€ 8.90

Pistolet met makreelsalade / Baguette with Mackerel salad
Met basilicumstroop en kerrieolie
With basil syrup and a curry oil

€ 9,90

Pistolet belegen kaas / Baguette with young cheese			
		
€6,50
Pistolet oude kaas / Baguette with mature cheese 					€7,20
Pistolet eiersalade / Baguette with egg salad						€7,20
Pistolet tonijnsalade / Baguette with tuna salad						€7,90
Pistolet kroket / Baguette with a dutch croquette 			
		
€5,90
Pistolet frikandel / Baguette with frikandel
		
€5.90
					
€6,90
Panini ham kaas / Panini ham cheese
Panini spek kaas / Panini bacon cheese 						
€6,90
Wrap met pulled chicken / Wrap with pulled chicken 				
Met BBQ saus en guacamole
With BBQ sauce and guacamole

€11,90

Wrap gerookte zalm / Wrap with smoked salmon
Met roomkaas, rucola en rode ui
With cream cheese, rocket and red onion

€11,90
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Keuze uit een wit of bruin pistolet en glutenvrij brood
Choice of a light or dark baguette and gluten free bread

12-uurtje De Hoofdwacht
						
Zalm, rundvleeskroket en tomatensoep
Salmon, dutch croquette and a tamato soup

€12,50

Uitsmijters / Fried Eggs
Naturel / Plain
								€6,50
Kaas / Cheese 									€7,90
Ham / Ham 									€7,90
Ham en kaas / Ham and Cheese
						€7,90
Kaas en spek / Cheese and Bacon 		
					€7,90

Pannekoeken / Pancakes
Naturel / Plain 								
Met stroop en poedersuiker / With syrup and powdered sugar

€6,50

HEEFT U
EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS!
O nze keuken is ge open d van 10.00 tot 22 .00 uur.
Is het gerecht niet naar wens meld het ons direct
voor u het heeft genuttigd.
U geeft ons de kans een oplossing te vinden en
gaat dan alsnog tevreden naar huis.

EET
SMAKELIJK!
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Lunch - Dinier

LUNCH-DINER
Salades / Salads
Caesar salade 										€16,90
Sla met kipfilet, ei, krokant spek, ansjovis, croutons en ansjovis vinaigrette
Lettuce with chicken breast, egg, bacon, anchovy, croutons served with anchovy vinaigrette
Vissalade / Fish salad
				
				
Rijkelijk gevuld met forel, gerookte zalm, Noorse garnalen en makreelsalade
Richly filled with trout, smoked salmon, norwegian shrimp, mackerel, tuna salad

€17,90

Salade geitenkaas / Goat cheese salad
			
			
Geitenkaas uit de oven, walnoten, gemarineerde watermeloen, appel, honing
Goat cheese from the oven, walnuts, marinated watermelon, apple, honey

€16,90

€14,90
Met sushi rijst, gember, gebakken uitjes, edamamebonen, wakame, wasabi en sojasaus
Poké Bowl met verse tonijn / Poké Bowl with fresh tuna

With Sushi Rice, ginger, fried onions, Edamame and wakame, wasabi and soy sauce

Huisgemaakte soepen / Homemade soups
Romige champignonsoep / Creamy mushroom soup
Met brood
With bread

€ 6,90

Venkelsoep met Noorse garnalen / Fennel soup with Norwegian Shrimp
Met brood
With bread

€ 8,90

Romige tomatensoep met basilicum / Creamy tomato soup with basil
Met brood
With bread

€ 6,90

Tom kha kai
Met brood

€ 8,90

With bread
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