
VERS AFGEBAKKEN 
AMBACHTELIJK BROOD
Keuze uit Veluws brood of 
luxe bol rustique

Spicy chicken 8,25
Paprika, champignons, rode ui en
in licht pikante saus gebakken kipfilet 

Warm vlees  8,25
Fricandeau met gebakken ui en 
champignons en uiteraard met onze 
heerlijke satésaus!

Pulled pork 8,25 
Langzaam gegaard varkensvlees in
barbecuesaus met gebakken ui en 
champignons

Hollands Glorie  7,25
Ruim belegd met jong belegen of 
oude kaas en geserveerd met Doesburgsche 
mosterd 

Rôti de boeuf 8,25
Vers gebraden rosbief met 
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas 
en pijnboompitten 

Gerookte zalm  10,25
Fantastische combinatie met
roomkaas, rode ui en kappertjes 

Steak on bread 11,25
Gebakken biefstuk, champignons, ui,
Parmezaanse kaas en teriyaki saus

Huisgemaakte tonijnsalade 9,25
Met kappertjes en rode ui

Warme beenham 8,25
Met honing-mosterdsaus 
en komkommer

Gezond deluxe 8,25
Zeer rijkelijk belegd met ham 
of kipfilet, kaas, ei en rauwkost

FLATBREAD
Italiaans platbrood, heerlijk belegd

Green beef 10,95
biefstuk in teriyaki, komkommer, paprika, 
champignons, ui, sla en pijnboompitten

Brie honing mosterd 8,95
Gevuld met brie, sla, tomaat, 
komkommer en honing-mosterdsaus

Spicy chicken 9,45
Paprika, champignons, rode ui en in 
licht pikante saus gebakken kipfilet

Carpaccio 11,95
met sla, carpaccio, zongedroogde tomaat,
kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten

UITSMIJTERS 
Op twee dikke plakken Veluws brood, met 
drie eieren en ruim belegd

Ham, kaas of beide 8,95

Boeren uitsmijter 11,25
Met ham, kaas, bacon, gebakken ui, 
paprika en champignons 

Twaalf uurtje 10,35
Belegd met ham, kaas, een gebakken 
ei en een Kwekkeboom croquet met 
Doesburgsche mosterd

WRAP SPECIALS
De Hollandse  5,35
Kwekkeboom croquet op sla, 
rode ui en honing-mosterdsaus 

De Javaanse 6,25
Krokante kip op sla, atjar, satésaus 
en geroosterde uitjes 

De Franse 6,75
Gebakken beenham, warme brie en honing

BOURGONDISCHE 
TOSTI’S
Gemaakt met twee dikke plakken 
Veluws brood

Hollandse tosti 4,95
Ham en kaas geserveerd met currysaus

Franse tosti 5,45
Beenham en brie geserveerd 
honing-mosterdsaus 

Amerikaanse tosti 6,75
Pulled pork met gebakken champignons 
en uien, in smokey barbecuesaus en 
cheddar

KROKET SPECIALS 
Op een dikke plak Veluws brood

De Hollandse  5,35
Kwekkeboom croquet met mosterd, 
op sla en rode ui

De Javaanse 5,35
Satékroket op atjar, chilisaus, 
sla en geroosterde uitjes

De Franse  5,35
Kaaskroket op sla, tomatentapenade
en gebakken rode ui

Brood, 
daar zit wat op!

Lunchkaarttot 16.00 uur



FAMILY BURGERS
De family burgers worden geserveerd op een 
ambachtelijk broodje. Het menu is met frites
en frisse salade

Double me! Een extra burger        +2,75 

 Burger  Menu
Burger pulled pork 8,75 13,75
Coleslaw, sla, bacon, pulled pork en 
smokey barbecuesaus

De Klassieker 7,00 12,00
Sla, tomaat, ui, augurk en burger relish

De Amerikaanse 7,75 12,75
Sla, tomaat, ui, augurk, kaas en burger relish

Het zwarte goud 8,00 13,00
Sla, gebakken champignons, ui en 
truffelmayonaise 

Smokey baconburger  8,00 13,00
Sla, augurk, bacon, paprika, ui en 
smokey barbecuesaus

Bacon-egg cheeseburger 9,00 14,00
Sla, bacon, kaas, gebakken ei en burger relish

Spicy kipburger  8,00 13,00
Sla, cheddar, jalapeños, ui, paprika, 
geroosterde uitjes en spicy cocktailsaus

Kipburger knoflooksaus 8,00 13,00
Coleslaw, sla, tomaat en knoflooksaus

Spinazie-kaasburger  7,75 12,75 
Sla, coleslaw en truffelmayonaise

FRITES SPECIALS
Chicago Giddy up  10,50
Pulled pork, creamy cheese, jalapeños, paprika en ui

Vega special ‘Gipsy’   9,25
Met gebakken ui, champignons 
en paprika in Zigeunersaus 

Spicy chicken special  10,50
Paprika, champignons, rode ui en gebakken kipfilet
in licht pikante saus 

Warm vlees   9,95
Gebakken fricandeau met ui en champignons en
uiteraard met onze heerlijke satésaus!

Kapsalon    10,50
Shoarma, cheddar, sla, komkommer en knoflooksaus

Oosterse frites  10,50
Met malse kipsaté, satésaus, atjar en geroosterde uitjes

Catch of the day  11,25
Graatloze kabeljauwfilet in een krokante jas,
met komkommer, tomaat, ui, sla en knoflooksaus

Supertje speciaal  7,95
Grote frites speciaal met een frikandel

Boerenfrites  9,50
Frites mayo, gebakken ui, champignons, 
paprika en bacon

Stoofvlees  10,50
Frites met stoofvlees van oma Corry 

Special van de maand 
Met deze maand……………….. 
Vraag ernaar!

Wat is jouw 
favoriet?

Onze Favorieten!
  Vegetarisch
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