LUNCHKAART

LUNCHGERECHTEN
Bruin vloerbrood jonge boerenkaas | Vegetarisch

7,00

met crème van tuinkers

Wit vloerbrood beenham

7,00

met huisgemaakte honingmosterdsaus

Twee kroketten op vloerbrood

9,25

met huisgemaakte mosterdmayonaise

Rusticobroodje filet Américain

10,75

met rode ui en kappertjes

Bietenwrap met Hüttenkäse | Vegetarisch

10,75

met rode bieten, spinazie, pompoen en geitenkaasspread

Club Sandwich kip

13,00

met ei, bacon, kerriemayonaise, sla en frites

Club Sandwich gerookte zalm

13,00

met ei, sla, crème van tuinkers en frites

12-uurtje

12,75

Een broodje kaas, broodje kroket, kopje soep en huzarensalade

Uitsmijter

9,75

Keuze uit ham, kaas en/of spek en wit of bruin vloerbrood

SOEPEN
Pompoensoep | Vegetarisch

7,00

met saliepesto

Franse uiensoep

7,00

met een kaascroûton

Soep van de dag

7,00

Onze bediening vertelt u er graag over

SALADES
Salade Carpaccio
met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas

Salade Geitenkaas | Vegetarisch

met geroosterde groenten, noten en acetostroop

13,00
Als hoofdgerecht 17,25
13,00
Als hoofdgerecht 17,25

De soepen en salades worden geserveerd met een broodje en aïoli

De gerechten van deze lunchkaart zijn te bestellen van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Onze diner- en borrelkaart vindt u ook op tafel!

BUITENLUST’S BEROEMDHEDEN
BL-Burger

17,75

Een briochebroodje met een runderburger, sla, augurk, cheddarkaas, tomaat,
spek, BL-saus en frites

BL-Vegaburger | Vegetarisch

17,75

Een briochebroodje met een vegetarische burger, sla, tomaat, gepofte paprika,
uienchutney, cheddarkaas, en frites

Kipdijsaté

met pindasaus, frites, brood, zoetzure komkommer en kroepoek

Carpaccio

met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, brood en aïoli

18,00
13,00
Als hoofdgerecht 22,00

Kijk voor iets lekkers als nagerecht vooral even op onze gebakkaart!
Deze vindt u ook op tafel.
Het wifi-wachtwoord van BuitenlustGast is Welkom13!
Wij rekenen niet meer af per persoon, alleen per tafel.

Scan deze QR voor onze website!
U vindt hier bijvoorbeeld alle informatie voor een vergadering, bijeenkomst of
feestje. Ook boekt u hier rechtstreeks een van onze unieke hotelkamers!

