
Lunchkaart



Lunchplate Stania  ▪  14,75 
Compleet geserveerd: Een kop tomatensoep, een kroket, 
gerookte kipfilet, gemengde salade, aardappelsalade, 
toast, stokbrood, hummus en kruidenboter

High Lunch (2 personen)  ▪  25,75 
Etagère gevuld met mini-broodjes belegd met gerookte 
kipfilet, roomkaas, sla, komkommer, dille en mozzarella, 
verse pesto, tomaat, pijnboompitjes en rucola. Griekse 
salade, stokbrood, Franse kaassoorten, kruidenboter en 
tomatentapenade

 

meergranen of wit ovenbrood

Tosti ham en/of kaas  ▪  6,25

Tosti brie  ▪  8,- 
Met appel,honing en walnoten

Tosti pulled chicken  ▪  8,25 
Met pesto, pulled chicken, kaas, rode ui en chilisaus  

Tomatensoep met kip en prei  ▪  6,25
 
Soep van de dag  ▪  6,25

Shared Soup (vanaf 2 personen)  ▪  9,75 p.p.
Stevige maaltijdsoep met brood, kruidenboter, tapenade 
en verschillende groenten en/of vleesvullingen 

Uitsmijters  
meergranen of wit ovenbrood

Uitsmijter met ham en/of kaas  ▪  9,25

Uitsmijter deluxe  ▪  9,75
Met gebakken spek, gegratineerd met kaas

LUNCH GERECHTEN

TOSTI’S

ook vegetarisch te bestellen

Italiaanse bol of meergranen bol

Zalm  ▪  12,50
Belegd met zalm, roomkaas, sla, olijven, kappertjes, 
rode ui en komkommer

Hollands broodje  ▪  11,50
Met boerenkaas en ham, gekookt ei, tomaat, 
komkommer, kiemgroenten, Amsterdamse uitjes en 
mosterdmayonaise

Carpaccio  ▪  12,50
Met rundercarpaccio, pesto mozzarella, rucola, 
gedroogde tomaatjes, rode ui en balsamico

Tandoori groentenburger  ▪  11,50 
Op brioche broodje met sla, rode ui, tomaat en 
kruidenmayonaise

Hamburger (200 gram)  ▪  11,75
Op brioche broodje met cheddar en bacon, 
Amsterdamse uitjes, tomaat, honing BBQ sauce   
 
Wrap  ▪  10,75
Gevuld met pulled chicken, gemengde sla, paprika, rode 
ui, komkommer en knoflooksaus  

Rode bieten wrap  ▪  10,75
Met gegrilde groenten, geitenkaas, walnoten, gemengde 
sla, hummus, komkommer, rode ui, kiemgroenten en  
knoflooksaus  

 
Toast lekkernijen
 
meergranen of wit ovenbrood
 
Clubsandwich kip  ▪  11,75
Twee sneetjes geroosterd ovenbrood belegd met kipfilet, 
gekookt ei, spek, sla, tomaat, komkommer, rode ui en 
kruidenmayonaise

Molkerij  ▪  12,-
Warm geitenkaasje uit de oven met appel, honing, 
noten en cranberrysaus

LUXE BROODJES

seizoenstopper

Indische gehaktballetjes  ▪  11,75
In currysaus tikki masala met naanbrood en 
gefrituurde uiringen

+  rustieke friet 4,- óf zoete  
aardappelfrites 4,50

SOEPEN



 
Pannenkoek naturel  ▪  7,50 

Pannenkoek Met appel of spek of kaas  ▪  9,-

Pannenkoek Met appel, spek en kaas (alle drie)  ▪  9,50
  

Kroketten
Twee Van Dobben kroketten  ▪  9,75 
Wit of meergranen brood met mosterd

Twee groentekroketten  ▪  9,50 
Wit of meergranen brood met gegrilde groenten en  
kruidenmayonaise

 

Boswandeling  ▪  14,25 
Lauwwarme salade met paddenstoelen, gemengde sla, 
spek, ui, prei, cranberrysaus en gorgonzola

Caesar salade   ▪  14,25
Gemengde salade met kip, bacon, gekookt ei, knoflook 
croutons, ui, parmenzaanse kaas, cherrytomaatjes en 
yoghurtdressing

Burrata salade  ▪  14,50
Met romige mozzarella, rode biet, pesto, groene asperges, 
tomaat, pecannoten en balsamico

Sorbet met vers fruit en slagroom  ▪  9,50 
 
Dame blanche met boerenroomijs, amandelen en 
chocoladesaus ▪  9,75
 
Bolletje ijs naar keuze  ▪  v.a. 2,70  
hazelnoot, yoghurt bosvruchten, stracciatella, 
boerenroomijs, framboos sorbetijs (vegan) 
 
Kinderijsje met een verrassing ▪  4,75

PANNENKOEKEN

SALADES  

IJS

ook vegetarisch te bestellen


