LUNCH
Brood met smeersels huisgemaakte kruidenboter, olijventapenade en alioli

Bommel 12-uurtje
Dagsoepje, uitsmijtertje (ham en/of kaas) en kroketje,
met boterhammen (wit/bruin), boter en huisgemaakte mosterd

4,50
groot 6,50
klein

10,00

Voor de kleintjes
2 boterhammen (wit/bruin) met boter en hagelslag, jam, Nutella
of Calvé pindakaas
				

4,00

11,50
12,50

Tosti’s

op wit brood
Oude kaas
Oude kaas en olijventapenade
Ham en kaas
Ham, kaas en ananas
Geitenkaas, honing en tijm
Gerookte zalmfilet en kruidenkaas
Tosti op dikke, bruine boterhammen
Tosti op dikke, bruine boterhammen met salade

Soep

Gegratineerde uiensoep
Pompoensoep
Dagsoep				

3,75
4,00
3,75
4,00
5,00
5,00
+1,00
+2,00

7,00
7,00
Dagprijs

Soep met Tosti
dagsoep, pompoensoep of uiensoep met een tosti
Oude kaas of oude kaas/olijventapenade of ham/kaas of ham/kaas/ananas
Geitenkaas/honing/tijm of gerookte zalmfilet

3 eieren op twee witte of bruine boterhammen
Uitsmijter ‘Bommel’ met ham, kaas, bacon en biologische rosbief
Uitsmijter met ham en kaas
Uitsmijter met bacon
Uitsmijter met biologische rosbief
Omelet met oude kaas en tomaat
Omelet met bacon en champignons
Omelet met gerookte zalmfilet en kruidenkaas

Bommel klassiekers

Salades

geserveerd met brood en boter
Salade met rode biet, appel, walnoten en lauwwarme brie met honing
Vissalade met gerookte zalmfilet, gerookte forelfilet en Hollandse garnalen

Eiergerechten

9,25
10,50

Clubsandwich met kipfilet, bacon, tomaat, komkommer en ei op toast
Broodje warm vlees (varkensgebraad in pikante sojasaus)
Warm broodje brie, bacon, tomaat en rode ui
Gehaktbal in eigen jus met brood, boter en huisgemaakte mosterd

Lunchgerechten

Warm naanbrood met huisgemaakte tonijnsalade en overbakken met jonge kaas
Warm naanbrood met kipfilet, jalapenopepers en guacamole
en overbakken met oude kaas
Twee bruine boterhammen met biologische rosbief, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise, rucola en pijnboompitjes
Twee bruine boterhammen met gerookte zalmfilet, dillemayonaise en kleine augurkjes
Twee kaaskroketten met wit brood, huisgemaakte mosterdmayonaise en salade
Twee kalfskroketten met wit brood, huisgemaakte mosterd en salade
Twee vleeskroketten met wit brood, huisgemaakte mosterd en salade
Falafelspies met Afghaans brood en tzatziki
Gebakken mosselen met brood
Bommelburger met bacon, oude kaas en onze speciale burgersaus met friet en salade
Kipsaté met pindasaus, huisgemaakte atjar, kroepoek en friet
Biefstuk van Black Angus met kruidenboter, champignon- of pepersaus
met friet en salade
Truffelfrietjes met bieslook en Parmezaanse kaas
Op verzoek ook glutenvrij brood verkrijgbaar
Friet in plaats van brood bij uw lunchgerecht

10,50
8,00
8,00
9,00
8,50
9,00
9,50

9,50
7,50
7,50
7,50

6,95
7,95
8,75
9,00
9,00
9,00
9,00
15,00
8,50
16,00
13,00
18,50
7,50
+1,00
+3,00

