Lunchkaart
Wij serveren lunch van 11:30 tot 16:00 uur

Lunch specialiteiten
2 ‘Haagsche Croquetten’ met friet of brood naar keuze 9,50
naar traditioneel recept van de Haagsche Kookschool uit 1895
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2 ‘Haagsche Oesterzwam Croquetten’
met friet of brood naar keuze 10,50
vegan croquetten met groene mosterd

Club sandwich 10,25

met eiersalade, spek, gerookte kip en pestomayonaise

Wrap 10,50

met pittige kip, courgette, paprika en taugé
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Broodje Bieslandse hamburger 16,50

met Delfts blauwe kaas, truffelmayonaise, rode uiencompote

Spies van gegrilde ‘Tante Door’ kippendijen (1 spies) 13,25

met huisgemaakte huzarensalade, maiskolf, satésaus, kroepoek en friet - (2 spiezen) 18,25

Pannenkoeken
Pannenkoek naturel 5,75
appel, spek, kaas of ham 1,00
per extra ingrediënt

Maaltijdsalades
met friet of brood geserveerd

Vis salade 14,75

met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade en gerookte makreel

Vegetarische salade 13,75

met bieten, geitenkaas, appel en walnoot

Soepen
Tomatensoep met basilicumroom 5,75
Soep van het seizoen 6,75

Eiergerechten
Keuze uit maïs-, boerenwit- of meergranenboterhammen
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Uitsmijter naturel 6,75
ham, kaas of spek 1,00
per ingrediënt

Puntzak
0
verse friet 3,5

Uitsmijter carpaccio 11,25

Pan-gebakken tosti’s
Ham en kaas 5,75
Blauwe kaas, spek en kipfilet 6,75

Broodgerechten
Keuze uit maïs-, boerenwit- of meergranenboterhammen

Italiaanse bol kip-caprese 10,50
met pesto, tomaat en mozzarella

Huisgemaakte tonijnsalade 9,75
met paprika, appel, sperziebonen en limoenmayonaise
Warme brie 8,75

met appel, walnoten en honing

Carpaccio van Bieslands rund 10,00

e

met mayonais

met pestomayonaise, pijnboompitten en Delftse oude kaas

Lunch desserts
Ambachtelijke appeltaart van de molenaar 6,75
elke dag vers gebakken met kaneelijs en slagroom

Dame blanche 7,25
een echte klassieker met warme chocoladesaus

Hazelnootbrownie 8,00
met een chocolade rots, caramel toffee saus en witte chocolade ijs
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