Openingstijden

MENU

Dinsdag t/m Zondag 9.00-17.30 uur
Keuken open tot 17.00 uur

Ontbijt - Lunch
High Tea - High Wine - High Beer
(Aangeklede) Borrel

WWW.LUNCHROOMONSGENOEGEN.NL

STARTERS

SALADES

DESSERTS

Klein of groot

Broodplankje

4,00

Stokbrood met aioli en
olijventapenade

TOSTI’S
Tosti Geitenkaas
Walnoot, honing en gemengde sla

Tosti Ons Genoegen
Kaas, pesto, tomaat en rode ui

Tosti Ham en/of Kaas
Tosti Deluxe

4,75

2,95
3,25
3,75

Maaltijdsalade gerookte zalm

8,75

Maaltijdsalade pittige kip

9,50

Maaltijdsalade noten

7,75

Gerookte zalm, komkommer,
kappertjes, bieslook, gemengde sla
en dille mayonaise

MAAND SPECIAL
Vraag aan onze bediening naar
de maandspecial!

8,50

Boerenomelet

7,25

Omelet zalm

8,25

Trio van vis

7,50

Jonge en oude kaas, tomaat,
pesto, pijnboompitten, rode ui
in oven gebakken en gegarneerd
met gemengde sla

2 Patisserie Holtkamp
rundvlees kroketten
is vegetarisch

Dame blanche

5,50

Vanilleijs met warme
chocoladesaus

5,75

Vanilleijs, advocaat en
chocoladesaus

5,50

Vanilleijs, aardbeienijs en
aardbeiensaus

Irish coffee

5,95

Italian coffee

5,95

Koffieplankje - 3 stuks p.p.

3,95

7,95

6,50

Brie

6,75

Roombrie, honing, pijnboompitjes en gemengde sla

Oosterse kip

8,75

12 uurtje

8,75

Kleine soep van de dag, mini
broodje filet americain,
mini broodje kalfs kroket

9,75

Oude kaas

4,95

Oude kaas, tomaat, komkommer,
honing/mosterd dressing en
gemengde sla

7,50

Warme fricandeau
Fricandeau, champignons, ui,
cheddar kaas, katjang saus en
gemengde sla

Geitenkaas, gemengde sla,
walnoot en balsamico dressing

6,75

7,50

Kipdijfilet, taugé, bosui en sesam
gegaard in een Oosterse saus

Mini broodje tonijn salade,
mini broodje gerookte zalm en
mini broodje garnalen kroket

Geitenkaas

Pulled pork
Licht gegaard varkensvlees met
een whiskey maple saus en koolsla

Gerookte zalm, eiersalade,
gemengde sla en rode ui

Tonijnsalade uit eigen keuken

Gerookte zalm en bieslook
en rode ui

7,75

Ossenhaas, parmezaanse kaas, pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
gemengde sla en truffelmayonaise

Tonijnsalade, tomaat, komkommer
en gemengde sla

Uitsmijter ham/kaas

3,50

Donker/licht ambachtelijk brood*Spelt brood*
Biologisch meergranen brood(+0,50)*Glutenvrij brood(+0,75)

Gerookte zalm

Jonge kaas, oude kaas,ei,
tomaat, komkommer en
oregano mayonaise

Toast Herenstraat

Vers fruit, boerenyoghurt
en honing

Aardbeien-vanille coupe

Carpaccio

Clubsandwich gerookte zalm 9,25

Spek, paprika, champignons,
prei en kaas

2,95

8,75

Gerookte kip, bacon, sla, tomaat, ei,
komkommer en kerrie mayonaise

Vegetarische clubsandwich

8,50

3,50

Wit of Bruin Brood
Clubsandwich gerookte kip

Maaltijdsalade geitenkaas

Vers fruit & slagroom

Mont blanc

Ham, kaas, tomaat en ui

Tosti Brie & Tomaat

f

IETS TE VIEREN?

met brood en roomboter

Huisgemaakte soep van de dag

volg ons via

6,50

8,75

