
LUNCH

SOEPEN
Zuppa di Pomodoro Toscana   €  6,50
Toscaanse tomatensoep van perino-tomaten.
Bouillabaise Marseillaise   €  8,50
Goed gevulde franse vissoep.
Milou’s specialiteiten soep   €  7,00
Wij vertellen u graag wat deze is. 

BROODJES
Keuze uit wit of bruin brood

Achterham     €  6,50
Met Mosterd-dille.
Gerookte Zalm     €13,50
Met roomkaas.
Rundercarpaccio    €10,50
Met oude kaas, truffelcrème en pittenmix.
Tonijnsalade     €  8,50
Huisgemaakt.
Champignon        €  9,00
Warme champignons, knoflook en ui.
Warme kip      €12,50
Geserveerd met honing-mosterd. 

OMA BOB’S KROKETTEN
Geserveerd met brood

Twee groentekroketten   €10,50
Twee rundvleeskroketten   €10,50
Twee kalfskroketten    €11,25
Twee garnalenkroketten   €12,50
Wilt u friet in plaats van brood? 
Hier rekenen wij €2,50 extra voor.

TOSTI ONS GHELUK

SALADES

BRABANTSE TIP

SPECIALE LUNCH

FLAMMKUCHEN

KIDS

Gratinee     €10,50
Spekjes, ui, kaas en room.
Champignon     €11,50
Champignons, ui, knoflook en kaas.
Pulled Chicken     €12,50
Pulled Chicken, ui, kaas en Smocked BBQ saus. 

Let op! Door de aparte bereidingswijze is het mogelijk dat de 
Flammkuchen niet tegelijk met de overige bestelde gerechten 
worden geserveerd.

     
Classic       €  6,75
Met jonge kaas en tomaat met aioli.
 + €1,00 achterham 
Licht Pikant      €  7,75
Met kaas, ham en chilisaus.

Horiatiki Salata    €13,25
Griekse Boerensalade met feta en tzatziki. 
Rundercarpaccio    €13,75
Van vers gesneden ossenhaas, met oude kaas 
en truffelcrème. 
Vissalade Ons Gheluk    €15,25
Met tonijnsalade en gerookte zalm.
Ceasar Salad     €14,50
De originele Ceaser Salad met little gem, gerookte 
kip, croutons, kaas en Gardinisaus. 

Feta Sto Fourno    €10,50
Griekse warme fetakaas met olijven, tomaat en pepertjes 
(piperies toursi). Geserveerd met brood.
Curryworst         €  8,50
Met kaiserbroodje en curryworstsaus.
Sate Ajam     €19,50
Kipsate in een potje op Javaanse wijze.
Geserveerd met friet.

Klein kopje tomatensoep   €  4,50
Pistolet Kaas     €  5,50
 + €1,00 ham
1 Kroket met friet en mayonaise  €  6,75
Frikandelletjes met frietjes en mayonaise €  5,75

Brood met dips    €  5,50
Puntzak friet met mayonaise   €  4,50

Heeft u een allergie? 
Meldt dit bij een van onze medewerkers.

Tot 16:00 uur

Wilt u glutenvrij brood? Vraag het aan een van onze 
medewerkers. Extra kosten zijn €2,50.

Er wordt per tafel afgerekend.Wifi wachtwoord: Vismarkt9

Witte pistolet

Brabants Worstenbroodje   €  3,50


