
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten! 

 = Vegetarisch 

 

 

LUNCH KAART (12:30 uur – 16:00 uur) 
 
 

CHEFZ-lunch 
Lunch proeverij van smeersels, groenten, salades, vis, vlees, kaas en warme items 
Diverse soorten desembrood en boter.                   2 personen 26,50 

 
 

SALADES  (geserveerd met stokbrood en roomboter) 
 
Salade Niçoise, verse licht gegrilde tonijnfilet, slasoorten, gekookt ei, 
aardappel en haricotsvers. 13,00 
 
Krabcake salade, gebakken koekje van verse krab, kerriemayonaise en 
gebrande citroen. 11,50 
 
Portobello salade met jackfruit, slasoorten, rauwkost en whiskey-maplesaus.     10,50 
 
Rundercarpaccio, salade, balsamico-dressing, Parmezaanse kaas en 
pijnboompitjes. 11,50 
 
Vitello tonato, kalfsrosbief met tonijnmayonaise, salade en kapperappeltjes. 11,50 

 

 
SOEPEN  (geserveerd met stokbrood en roomboter) 
 

De chef maakt steeds verse soep (vraag onze bediening welke?). 7,00 
 
Romige kaassoep met kerriecroutons.     7,50 
 
Stevige tomatensoep met verse groenten.     6,50 

 

 

BROOD met:  (Wit of bruin robuust desembrood) 
 
Rundercarpaccio of Vitello tonato. 8,50 
 
Sandwich gerookte zalm, mierikswortelcrème, komkommer, sla en gekookt ei. 9,50 
 
 Sandwich pulled chicken, smokey chickensaus en koolsalade. 8,50 
 
Vegetarische sandwich, pulled jackfruit, rauwkost en whisky maplesaus.     8,50 
  



Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten! 

 = Vegetarisch 

 

WARME LUNCH GERECHTEN 
 
Uitsmijter, 3 gebakken eieren op robuust brood met kaas en ham meegebakken. 8,00 
  
Krabcake-burger met broodje, kerriemayonaise, komkommer en rode ui. 9,00 
  
Runderburger met broodje, piccalilly, gebakken ui, tomaat en cheddar. 9,00 
 
Vegetarische burger met broodje, salsa verde, rode ui en tomaat.     8,00 
 
Rundvleeskroketten (2 st.), brood, boter en mosterdmayonaise. 9,00 
 
Garnalenkroketten (2 st.), gebakken peterselie, citroen, brood en boter. 11,50 
 
Saté van gemarineerde kipfilet, pinda-gembersaus, atjar en kroepoek 
geserveerd met stokbrood en roomboter (of friet + 1,50). 10,50 
 
 

CHEFZ-uurtje 
 
Klein soepje, rundvleeskroket, sandwich met vis of vlees (keuze)  9,50 

 
 
Vlamproeverij (Elzasser Flammkuchen) Klein     Groot 
 
Spek: crème, spek, rode ui, prei en Emmentaler kaas. 7,50 11,50 
 
Serrano: crème, blokjes paprika, olijven, Serranoham en Emmentaler kaas. 8,00 12,50 
 
Blauwader kaas: crème, blauwschimmel kaas, noten en honing.      8,50 13,50 
 
Zalmfilet: crème, gerookte zalmfilet, mierikswortel, kappertjes en kaas.  8,50 13,50 
 
Vegetarisch: crème, courgette, cherrytomaat, rode ui en Emmentaler kaas.     7,50 11,50 
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