• Lunchkaart
• Diner ‘A La Carte’
• Catering
• High Tea
• High Wining
Gezellige zaal
(met buitenterras)
voor ± 20 tot 100 personen.
Voor feesten, vergaderingen,
workshops, etc.
Diverse soorten
buffetten, o.a.
Italiaans, Mediterraans,
Frans, hapjesbuffet, etc.

Lunch
Stokbrood
Geserveerd met kruidenboter

€ 3.95

Boerenlandbrood
Ambachtelijk bereid brood van onze plaatselijke bakker Ebbers
geserveerd met kruidenboter en knoflooksaus

€ 4.95

Italiaanse tomatensoep
Geserveerd met room

€ 5.75

Heldere runderbouillon
Met een julienne van groenten

€ 5.75

Doesburgse mosterdsoep
Geserveerd met prei en spekjes

€ 5.75

Lunch
Proeverij van soep
Keuze uit twee van de eerder genoemde soepen,
deze worden geserveerd in twee kleine kommetjes

€

5.95

Twee kroketten met brood
Keuze uit wit of bruin brood

€

6.50

Saté van kip
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

€

8.25

Salade ‘blije kip’							
			
€ 9.95
Voorgerecht
Salade met lauwwarme kip, spekjes,
€ 14.95
Hoofdgerecht
perzik, komkommer en tomaat

Lunchspecialiteiten ‘Van der Eem’
Pistolet tonijn speciaal (warm)
Pistolet gevuld met huisgemaakte tonijnsalade,
gegratineerd met kaas en tomaat

€ 7.00

Stokbrood ‘Van der Eem’
Warm uit de oven, rijkelijk belegd met Parmaham,
salami, kaas, tomaten, ui en pittige kruiden

€ 7.00

Stokbrood ‘warm vlees’
Geserveerd met pindasaus

€ 7.00

Stokbrood ‘carpaccio van rund’
Stokbrood belegd met carpaccio van rund, rucola,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten

€ 8.50

Stokbrood gerookte zalm
Rijkelijk belegd met gerookte zalm

€ 8.50

Plate-service
Diamanthaas
Geserveerd met oesterzwammen en een rode portsaus
Vis van de dag
Dagverse vis van onze regionale visleverancier Wennekes

€ 20.95

€ Dagprijs

Deze gerechten worden geserveerd met frites en rauwkostsalade

Stokbroodje of Waldkornbroodje
Ham of kaas

€ 4.25

Gezond

€ 5.25

Tonijnsalade

€ 6.75

* Waldkornbroodje

€ 0.50

Uitsmijters en omeletten
Uitsmijter naturel

€ 6.00

Uitsmijter ham of kaas

€ 6.50

Uitsmijter ham en kaas

€ 6.75

Omelet naturel

€ 6.00

Omelet ham of kaas

€ 6.50

Omelet ham en kaas

€ 6.75

Omelet ui, champignons & tomaat

€ 7.50

Tussendoortjes
Tosti ham / kaas

€ 3.50

Tosti ‘Van der Eem’
Met basilicumpesto, bacon & brie

€ 4.50

Portie kaas

€ 4.50

Portie bitterballen
8 stuks

€ 4.50

Portie kipnuggets
8 stuks

€ 4.50

Portie bamiballen
8 stuks

€ 4.50

Portie mix
8 stuks

€ 4.50

Nagerechten
Dierenbeker (inclusief beker)
Kinderbeker gevuld met ijs

€ 5.95

Cappuccino kersen of chocolade
Vanilleijs geserveerd met warme kersen (geflambeerd aan tafel)
of warme chocoladesaus en slagroom

€ 6.95

Sorbet
Ambachtelijk bereide ijssoorten, geserveerd
met vers fruit en sorbetsaus

€ 6.95

Cheesecake
Cheesecake van witte chocolade
met blauwe bessen en bastogne crumble

€ 7.50

