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Lunch Specialiteiten
CLUBSANDWICH,*
ham / kaas / spek / gerookte kipfilet / ei / friet 

PITTIGE KIP,
Birambi / chutney / zoetzure komkommer 

PULLED PORK,
op een verse bol met uitjes en bbq saus 

BOERENOMELET,*
ei / room / kaas / ham / div. groentes 

CHAMPIGNONS, Vegan
kruiden / toast

,- 

,- 

,- 

Lunchplank DKB
Goed gevulde plank met Clubsand ich / 
kroket / dagsoep /meloen met ham / friet

in   pers  p p

dKB BURGER,
met tomaten / uien / chutney  /  spek / ei

VISTRIO, goede vis
zalm / tonijn / forel

KIPSATE   gram
met brood / kroepoek / atjar / salade 

DAGSOEP
vraag er naar bij onze bediening 

,- 

,- 

,- 

,- 

*ook vegetarisch mogelijk

ham / kaas
kaas / tomaat
brie / rucola
mozzarella / tomaat
tonijn / kaas
chorizo / kaas / ui

GRILL
TOSTI S 5,- of PANINI S 7,- 

          
  

 Keuze uit 

9,- 

7,-
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Dikke Boterhammen
Keuze uit meergranen en wit 

  Voor 1,- euro extra ook te verkrijgen als salade of met een speltbol 

BROODJE VAN DE EEK, Vraag het onze bediening

JONG BELEGEN UTREGSE KAAS
kerriemayo / tomaat / komkommer 

ROOMBRIE, uit de oven
zongedroogde tomaten / rucola

TONIJNSALADE 
olijven / kappers / ui

RUNDERCARPACCIO 
truffelmayonaise  / utregse kaas / ui / olijven

CAPRESE  
pesto / mozzarella / tomaat 

KROKETTEN, 2 stuks
keuze uit rund of groente / mosterd

12 UURTJE, 3 boterhammen
ei / kaas / soepje / kroket / ham

SERRANOHAM
roomkaas / olijven / amandel schaafsel 

GEROOKTE ALM
roomkaas  / rode ui / kappers

GEITENKAAS
honing / noten / zilverui
evt supplement spek 

UITSMIJTER, vanaf
 3 eieren   / ham / kaas 
extra ingrediënt toevoegen, keuze uit :
tomaat  / ui / spek / champignons

 Kids deal
RANJA   met een rietje

POFFERTJES

           en 

BOTERHAM
met jam of hagelslag of kaas      of        met poedersuiker en boter

6,- 

7,- 

7,- 

8,-

8,- 

9,- 

10,- 

9,-    

 5,- 

Dagprijs 

9,-

8,-

    
Smoothies

  50
div

Heb jij je bordje leeg? kom dan je verrassing halen...

8,-

+ 0.50

+ 0.50


