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Soep:             5,50 

 Aardappel-knoflook soep met gerookte zalm 

 Tomatensoep met huisgemaakte gehaktballetjes 

 BENZUS eigengemaakte erwtensoep 

 

Salade:           14,50 

 Salade Carpaccio 

- Pestodressing, Parmezaan, pijnboompit, rode ui en 

kappertjes  

 Salade gewokte gamba’s 

- Basis dressing, pijnboompit, cherrytomaat, komkommer  

 Salade gerookte zalm 

- Vinaigrette , avocado, pijnboompit, cherrytomaat ,  

Komkommer en rode ui 

 

Tosti:             3,75 

- Ham en kaas 

- Ham, kaas en tomaat 

- Kaas, chorizo, salami- of cervelaatworst 

- Kaas 

 

Uitsmijter:            8,50 

- Kaas 

- Ham en kaas 

- Ham, spek en kaas 

  

Bourgondische kroketten:          7,75 

- Met houthakkersbrood of friet  

 

Hamburger:           14,50 

- Op een brioche geserveerd met friet   

Bestellen van de lunchkaart is mogelijk tot 17.00 uur
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Brioche met een keuze uit:        6,50 

- Gezond; met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en salade 

- Met ham en/of kaas 

- Filet American; met ui, ei en garnering 

- Brie, walnoten, honing en rucola 

 

Brioche met een keuze uit:       7,50 

- Bella Italia; kaas, salami-, cervelaat- en chorizoworst,  

Italiaanse salade en groene peper 

- Gegrilde groenten met tomatenchutney 

- Zalm, roomkaas, kappertjes en rucola  

 

Panini onder de grill met een keuze uit:     7,00 

- Mozzarella, tomaat en pesto 

- Brie, honing en walnoten 

- Geitje in het weitje; tomatenchutney met geitenkaas 

- Kaas, ham en ananas 

- Chorizo pikant met pepers  

 

Wrap met een keuze uit:         7,50 

- Kip, roomkaas en gemengde salade 

- Zalm, roomkaas en gemengde salade 

- Filet American, ui, ei en gemengde salade 

- Vegetarisch met gegrilde groenten en tomatenchutney 

 

LunchTrio:          10,00 

- Soep van de dag 

- Brioche naar keuze 

- Glas huiswijn 

 

 

 
Bestellen van de lunchkaart is mogelijk tot 17.00 uur 
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