LUNCHKAART 2018
Gerechten van de lunchkaart zijn tot 17.30 uur te

bestellen. Daarna kunt u een keuze maken uit onze
dinerkaart. Vraag onze bediening voor de dinerkaart.
Soepje?
•

Romige pomodorisoep met basilicum en bosui

5,25

(kinderportie ook mogelijk)

•

Dashi bouillon met gekookte mosselen, zeewier,

6,25

udon noedels en geroosterde pinda’s
•

Mosterdsoep met droge worst en bosui

5,75

(vega mogelijk)

Voor de “kleine” trek!
Broodjes met ** aangegeven, zoals bij “Van het Bakkertje” vermeld, zijn ook in1/2 porties te
bestellen!!

•

Panini met ham en kaas

5,50

•

Panini met kaas en tomaat

5,50

•

Panini Vlieland; met geitenkaas, tomaat, walnoot en honing

7,00

•
•

Kroket of frikandel, friet, mayonaise, ketchup en appelmoes

v.a. 6,00

Puntzak “Frietje Vitamientje” met curry

4,50

(Lekkere krokante en gezonde veggie frietjes. De helft aan koolhydraten, drie keer zoveel
voedingsvezel, 1,5 keer zoveel eiwit en veel meer vitaminen dan aardappelfriet)

Salade; lekker licht en gezond (ook glutenvrij mogelijk!)
•

Halve kreeft met mesclunsla, rode biet, appel, ansjovis en een

25,00

safraan mayonaise
•

Salade mesclun met gegrild en gelakt kruidenvarken, Chinese

•

radijs, geroosterde pinda’s, sugarsnaps, komkommer, tomaat,

15,50

wasabibollen, rode ui en een dressing van groene curry
•

Salade van babyspinazie met geitenkaas, rode ui, sugarsnaps,

zongedroogde tomaat, walnoot, Fries roggebrood en een framboos

15,50

vinaigrette

•

Salade met gerookte tonijn en gerookte zalm, zure bom,
rode ui, tomaat, kappertjes, rode biet en een limoen vinaigrette.

16,50

LUNCHKAART 2018
Gerechten van de lunchkaart zijn tot 17.30 uur te

bestellen. Daarna kunt u een keuze maken uit onze
dinerkaart. Vraag onze bediening voor de dinerkaart.

Klassiekers : (U kunt bij de klassiekers keuze maken tussen bruin of wit
Desemenzo brood. Beide klassiekers zijn ook glutenvrij te bestellen, ja ook de kroketten!!)

Uitsmijter “Dining” met ham en kaas en rosbief

8,00

Twee Bourgondische (ambachtelijke) kroketten met brood

7,75

Van het bakkertje:

(** = deze zijn ook in ½ porties te bestellen)

Desemenzo brood met tonijnsalade**

8,25

(met o.a. kappertjes, rode ui en zure bom)
Desemenzo brood met Mexicaanse carpaccio**

9,50

(met o.a. jalepenopeper, texmex mayo, rucola en manchegokaas)
Desemenzo brood met vitello**

7,25

(met o.a. vitello van het friberne Kruiden Varken, tonijnmayonaise,
kappertjes, zongedroogde tomaat en manchego kaas)
Desemenzo brood met oude geitenkaas (vega)**

8,75

(met o.a. oude geitenkaas (BGA keurmerk), tomaatkaviaar, rode ui,
rucola en pesto)
Bowl bread met gefrituurde mosselen

9,75

(met o.a. sla, spekjes, paprika, Furikake (melange Japanse kruiden)
en saffraan mayonaise)
Wrap met gerookte zalm

9,75

(met o.a. tortillawrap met gerookte zalm, babyspinazie, komkommer,
zongedroogde tomaten, pesto en bieslook roomkaas)
Diningburger van het Weiderund (ook vegetarisch m ogelijk)

9,50

(met o.a. cheddar, sla, komkommer, tomaat, rode ui, paprika en met
mayonaise en BBQ saus + frietjes)
Tonijnburger

12,50

(sla, zure bom, tomaat, rode ui en met wasabi mayonaise + frietjes)

