LUNCHKAART
Van 11:30 tot 15:00

TOSTI’S

SOEPEN
€4,75

Tomatensoep

Huisgemaakte tomatensoep van verse tomaten en basilicum

€4,75

Dagsoepje

Wij vertellen je graag wat het dagsoepje van vandaag is!

€5,50

Tosti ‘net even anders’
Tramazini brood met kaas, ham, tomaat en pesto.

€4,75

Tosti ‘uit de oven’
Tramazini brood met ham en kaas.

€5,75

Tosti ‘geit’

TYPISCH BRASSERIE
€12,75 p.p

Lunchplankje

Diverse kleine gerechtjes van de kaart met frietjes, iets
anders uit de frituur en stokbrood met dip.

€9,75

Half eentje
Kopje soep met een broodje kroket en een sneetje
brood met een gebakken ei.

€9,25

Broodje warm vlees

Broodje warm vlees met ui, champignons, satésaus en
een gebakken ei.

€6,75

Broodje kroket

Twee rundvleeskroketten op twee sneetjes brood en
rauwkost.

FLAMMENKUCHE

Tramazini brood met geitenkaas, honing en walnoten.

UITSMIJTERS
€6,75

Uitsmijter ham en/of kaas

Twee sneetjes brood met 3 gebakken eieren en rauwkost.

€8,25

Uitsmijter Brasserie
Twee sneetjes brood, gebakken spek, ui, tomaat en
gesmolten kaas.

Omelet Brasserie

€7,75

Boeren omelet geserveerd met twee sneetjes brood,
gebakken groenten en spekjes.

Vanaf 2 personen. Leuk om te delen!

€11,75 p.p

Carpaccio
Flammenkuche met carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitjes en oude kaas.

€12,75 p.p

Gerookte zalm
Flammenkuche met gerookte zalm, roomkaas, spekjes, tomaat en ruide ui.

Heeft u een allergie? Meld het ons!
WWW.MFADEROSMOLEN.NL / 0487-591840 / @BRASSERIEDEROSMOLEN

TURKS BROOD

SALADES
€9,25

Gerookte zalm
Salade gerookte zalm met omelet

€8,75

Carpaccio
Turks brood met carpaccio, truffelmayonaise,
pijnboompitjes en oude kaas.

€8,75

Carpaccio

Salade met carpaccio, pijnboompitjes en oude kaas.

Turks brood met gerookte zalm en roomkaas.

€8,50

Roergebakken kip

€7,75

Gerookte zalm

Salade met roergebakken stukjes kip, groenten en
pikante saus.

€8,25

Roergebakken kipreepjes

Turks brood met roergebakken kipreepjes en oosterse saus.

€8,25

Geitenkaas
Salade geitenkaas met walnoten en spekjes.

CLUB SANDWICH
€7,75

Gerookte kip

Sandwich met gerookte kip, spek, tomaat, komkommer en sla.

BROODJE V.D. DAG
€7,75

Broodje van de dag

Wij vertellen je graag wat het broodje van de dag is!

€9,25

Gerookte zalm

Sandwich met gerookte zalm, spek, tomaat, komkommer en sla.

€8,25

Geitenkaas

Sandwich met geitenkaas, honing, walnoten en spek.

TWIJFELAARTJE!

€13,75 p.p!

Stel je eigen lunch samen! Kies uit elk blokje één gerecht.
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Lekker vooraf..

Sneetje vloerbrood
met de keuze uit:

Sneetje vloerbrood
met de keuze uit:

Tomatensoep

Carpaccio

Warm vlees

Soep van de dag

Gerookte zalm

Kroketje

Salade gerookte zalm

Geitenkaas en honing

Uitsmijtertje

Salade carpaccio

Tonijnsalade

Roergebakken kipreepjes

Salade geitenkaas

Eiersalade

Tosti

Heeft u een allergie? Meld het ons!
WWW.MFADEROSMOLEN.NL / 0487-591840 / @BRASSERIEDEROSMOLEN

