Lunchkaart 2020
Broodjes standaard per broodje € 2,75
Witte en bruine bol met
• Jonge kaas (v)
• Boerenachterham

Broodjes luxe per broodje € 3,50
Gesorteerde broodjes belegd en gegarneerd met tomaat, komkommer, ei en sla
• Jonge Kaas (v)
• Boeren achterham
• Gerookte zalm
• Filet americain
• Rosé gebraden rosbief
• Roombrie (v)

Lunchbuffet basis € 6,50 (vanaf 5 pers)
• 2 Standaard broodjes
• 1 Glas melk of karnemelk
Lunchbuffet luxe € 8,00 (vanaf 5 pers)
• 2 Luxe gesorteerde broodjes met diverse vleeswaren, vis- en kaassoorten
• 1 glas melk of karnemelk

Uitbreiding voor de lunch
• Diverse soorten soep € 3,10
• Broodje met rundvlees/vegetarische kroket € 3,25
• Saucijzenbroodje € 3,10
• Quiche lorraine/vegetarisch € 3,10

Uitbreiding
• Rundvleessalade (100gr) € 4,00
• Zalmsalade (100gr) € 4,00
• Tonijnsalade (100gr) € 4,00
• Pastasalade (100gr) € 2,50
• Vers fruitsalade € 3,50
• Stuks handfruit € 1,10
• Zoet broodje (muffin/krentenbol/kwarkbol) € 1,05
• Jus d’orange (1 liter) € 3,50
• Biologische koffie en thee per persoon € 1,85
• Biologische melk/karnemelk (1 liter) € 2,50
• Lunch compleet met borden,glaswerk en bestekpochettes € 1,50

Boeren Boterhammen lunch € 5,75
Boterhammen van ambachtelijk oerbrood, net even wat dikker dan u gewend bent,
belegd met onder andere
• Brie, sla en honingdressing
• Scharrelei salade met tuinkruiden
• Jonge kaas, sla en tomaat
• Gebraden fricandeau, sla, tonijnmayonaise en kappertjes
• Gebakken beenham, sla en mosterdmayonaise
• Gerookte zalm, sla en roomkaas
• Bloemkoolspread met gepofte rode uien en tijm

Lunchpakketten
Uiteraard kunnen wij ook uw lunch buiten de deur verzorgen tijdens een groepswandeling, picknick,
werkoverleg of busreis. Alles word verpakt in biologische afbreekbare materialen, zodat u na afloop
niets hoeft te bewaren en nog mee terug hoeft te nemen, zodat u op locatie onbezorgd van een
gezonde lunch kunt genieten.
Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact met ons op.

