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Groentebouillon 4,00
Gevuld met boerensoepgroente en vermicelli
Tomatensoep met ballen 4,50
Mosterdsoep 4,50
Met spekjes, ijsbergsla en crème fraîche

Ham/kaas 3,50
Hawaii 4,00
Turks brood met ham en kaas 4,50
Turks brood met salami en geitenkaas 6,00
Met rucola en chilisaus
Turks brood met rauwe ham 7,00 
Met tomaat, rucola, oude kaas en pestomayonaise
Turks brood met tonijnsalade 8,00 
Met cheddar, rucola en chillisaus
Turks brood met gerookte zalm 9,00
Met roomkaas, rucola en honing-mosterddressing

(Keuze uit wit of bruin landbrood)

Kroketten 6,50
Landbrood met twee kroketten en mosterd
Gezond 6,50
Landbrood met roomkaas, ham, kaas, ei, komkommer, 
tomaat en sla
BLT sandwich 6,50
Landbrood met bacon, tomaat, ijsbergsla, 
mayonaise en naturel chips
Kip teriyaki 8,00
Landbrood met gebakken kipreepjes, ui, parika,
champignons, sperziebonen en teriyaki
Tonijnsalade 9,00
Landbrood met huisgemaakte tonijnsalade
Geitenkaas 9,00
Landbrood met geitenkaas, honing, walnoten en 
rucola
Carpaccio 9,50
Landbrood met rundercarpaccio, rucola, oude kaas, 
pijnboompitten en honing-mosterddressing
Gerookte zalm 9,50
Landbrood met gerookte zalm, roomkaas en rucola

(Keuze uit wit of bruin landbrood)

Uitsmijter 5,50
3 gebakken eieren 
kaas/ham/spek/tomaat € 0,50 per ingrediënt 
Boerenuitsmijter 8,50
Met champignons, ui, spek, ham en gesmolten 
kaas



Omelet 6,00
Omelet met gebakken champignons, ui en landbrood
12-uurtje 8,50
Brood met kroket, gebakken ei met ham en een 
glaasje tomatensoep met ballen
Clubsandwich kip 9,50
Geroosterd brood met gerookte kipfilet, bacon, kropsla,
komkommer, tomaat, ei, mayonaise en chips
Clubsandwich vis 10,50
Geroosterd brood met gerookte zalm, tonijnsalade,
kropsla, komkommer, ei, dillesaus en chips
Cheeseburger van lakenvelder 14,50
Twentse runderburger op een briochebol met 
cheddar, kropsla, tomaat, augurk, bacon, 
hamburgersaus, rauwkost en frietjes
Wiener art schnitzel 14,00
Gebakken varkensschnitzel met “Wiener garnituur”, 
rauwkost en frietjes
Fish & chips 14,00
In bierbeslag gefrituurde heekfilet geserveerd met 
tartaarsaus, rauwkost en frietjes

Panzanella
Toscaanse tomatensalade van diverse tomaten, croutons en 
een frisse dressing
klein 8,00 groot 12,50
Kip teriyaki
Gemengde salade met gebakken kipreepjes, ui, champignons,
paprika, sperziebonen en teriyaki
klein 8,50 groot 13,50
Carpacciosalade
Gemengde salade met rundercarpaccio, komkommer, tomaat, 
oude kaas, pijnboompitten, croutons en honing-
mosterddressing
klein 9,50 groot 14,50
Vissalade
Gemengde salade met gerookte zalm, gerookte forel, Noorse 
garnalen, komkommer, tomaat en dille-yoghurtdressing
klein 10,50 groot 15,50


