Keuze uit licht volkoren of donker meergranen brood
Carpaccio pesto | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise 8.85
Geroosterde flespompoen zachte geitenkaas | amandelen | rode portstroop 8.50
Gerookte zalm roerei | cocktailsaus 9.50
Pita pittige kip taugé | paprika | tomaat | gebakken uitjes 8.95
Blauwe kaas paddenstoelen | krokante uienringen | vijgenjam 8.75
Tuna melt salade op Turks brood 8.75
Ardennerham cranberry chutney | gegrilde peer 8.85

Elke vrijdag, zaterdag en zondag verse smoothies!
Vraag naar het aanbod.
Brood aioli 4.00
Brood tomatenkruidenboter 4.45
Brood aioli en tomatenkruidenboter 5.40
Tomatensoep kruiden | crème fraîche | brood 4.95
Soep van het seizoen | brood 5.10
Tosti ham | kaas | ketchup 4.60
Tosti brie spinazie | walnoot | honing 6.10
Kinderboterham 1 sneetje brood keuze uit: kaas
hagelslag | appelstroop | smeerkaas | pindakaas 2.75
Extra sneetje 0.35
Extra saus of smeersel 0.45

Salades met brood en aioli
Geitenkaas met honing en tijm uit de oven | pompoen | paddenstoelen | nootjes 13.50
Carpaccio pesto | Parmezaanse kaas | pijnboompitten | truffelmayonaise 14.25
Ardennerham cranberry chutney | gegrilde peer | pompoenpitten 14.25
Gerookte zalm tonijnsalade | krokante mosselen | cocktailsaus 14.50

Warm
Uitsmijter drie gebakken eieren | ham | kaas 7.50
Uitsmijter WIJCK drie gebakken eieren | bacon | tomaat | rode ui | ham | kaas 7.95
Kroketten twee rundvleeskroketten | mosterd | brood 7.15
Huisgemaakte hamburger 100% rundvlees | bacon | sla | tomaat | rode ui | augurk
cheddar kaas | BBQ saus 9.95 + pulled beef 1.50

Diverse soorten taart, zie onze
taartvitrine of vraag een van
onze medewerkers
DROOM! Appeltaart 3.50
Verse slagroom 0.60

DROOMIJS! vanille | aardbei
chocolade met stukjes
appeltaartijs 2.50

Heeft u diëten, allergieën en/of andere wensen, laat het ons weten!

Wij serveren de lunch
vanaf 11.00 tot 17.00
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Lunchkaart

