Lunchkaart
Soepen

Zuppa di Pomodoro Toscana			
€ 6,00
Toscaanse tomatensoep van perino-tomaten.
Milou’s Specialiteitensoep			
€ 7,00
Wij vertellen u graag wat deze is.

Luxe Broodjes – Wit of Bruin

Old Amsterdam				
€ 6,00
Met een mosterd crème.
Spek						€ 6,00
Droog hard uitgebakken spek.
Vitamine				
€ 7,50
Oude kaas, serranoham, ei en seizoensgroente.
Rundercarpaccio 				€12,50
Met oude kaas, truffelcreme en pittenmix.
Serranoham 				
€ 8,00
Met zongedroogde tomaatjes, balsamicostroop.

Oma Bob’s Kroketten met brood
Twee groentekroketten			
Twee rucola & kaas kroketten
Twee rundvleeskroketten 			
Twee kalfskroketten				
Twee garnalenkroketten			

€ 9,50
€10,25
€ 9,50
€10,25
€12,00

Speciale Lunch

Varmrøkt Peppermakrell Filet		
€13,00
Gerookte makreel op Noorse wijze met pepertjes.
Antipasti Mediterraneo			
€13,00
Mediterraanse hammen, worsten en kazen.
Deutsche Curryworst 				€11,50
Gerserveerd met een kaiserbroodje
en currywürst saus.

Salades

Inslata Formaggio				€13,25
Vier-kazen salade op Italiaanse wijze.
Rundercarpaccio				€13,75
Vers gesneden ossenhaas, met
oude kaas, truffelcreme en pittenmix.

Brood met smeersels			
Puntzak Friet met mayonaise

Panini’s

Old Amsterdam			
met tomaat en ui.		
+ €1,00 serannoham
Vlam 					
met pittig gehakt en kaas. 		

Warme Lunch

Albóndigas				
Kruidige gehaktballetjes in romige
tomatensaus.
Tortilla de Patatas			
Spaanse aardappelomelet;
geserveerd met zure room en
huisgemaakte salsa.

€ 5,50
€ 3,50

€ 6,25
€ 9,50

€ 9,50
€15,50

Plate Maaltijd

Wienerschnitzel			
€19,50
Oostenrijkse wienerschnitzel
geserveerd met friet en mayonaise.

Flammküchen

Orginelé				€11,50
Spekjes, ui en room.
Gratineé				
€12,50
Spekjes, ui, kaas en room.
Carpaccio				€13,50
Truffelcremé, pittenmix en oude kaas.
Italiano				€14,50
Italiaanse kaas, verschillende groente
en room.

Borrelkaart
Snacks

Oma Bob’s bitterballen
6 stuks 					€ 7,75
8 stuks						€ 8,75
12 stuks 			
		
€10,95
Vette plank 12 stuks 				€10,50
Party snacks met dipsaus.
Butterfly Garnalen				
Met chilisaus.

€ 6,00

Griekse kalamaris 				€10,50
Geserveerd met tzatizki.
Mini loempia 8 stuks				€ 5,25
Met chilisaus.
Veggie snacks
8 stuks 					
€ 9,95
12 stuks 					€12,50
Nacho’s met groente en kaas			
Nacho’s met groente,kaas en gehakt 		

€ 7,50
€ 8,50

HIGH WINE €21,75 P.P.

Bij een High Wine heeft u de keuze uit 3 glazen
huiswijn (wit/rood/rose/zoet)met een heerlijke
luxe plateau gevarieerd uit:
- Mini soepje
- Vis
- Verschillende Italiaanse kazen en worsten
- Boerenbrood met smeersels
- Verschillende mini kroketjes
Reserveren vanaf 2 personen.

HIGH BEER €21,75 P.P.

Bij een High Beer heeft u de keuze uit 3 glazen bier
van de tap en een heerlijke luxe plateau bestaand
uit:
- Een bittergarnituur
- Verschillende soorten Italiaanse kazen en worsten
- Boerenbrood met smeersels
- Nacho’s met groente en kaas uit de oven
- Heerlijke mexicaanse gehaktballetjes
Reserveren vanaf 2 personen.

Bourgondische planken

Kaasplank				€12,50
Gemengde Plank			€14,50
van kaas, ham en worst.
Vegetarische borrelplank		
€15,50
Laat je verrassen met
vegetarische lekkernijen.
Ons Gheluk Smulplank 		
€18,50
Uitgebreid plateau met kaas,
ham, worst en iets uit het vet.

Flammküchen

Orginelé				€11,50
Spekjes, ui en room.
Gratineé				
€12,50
Spekjes, ui, kaas en room.
Carpaccio				€13,50
Truffelcremé, pittenmix en oude kaas.
Italiano				€14,50
Italiaanse kaas, verschillende
groente en room.

