
Brood.

TAKE AWAY
alle broodjes zijn ook take away mogelijk (-€2.0/broodje)

JONG BELEGEN KAAS €8.75 
van de Hondspol, waterkers, komkomer, selderijcrème

BUIKSPEK €10.0
zacht gegaarde buikspek, huisgemaakte zuurkool, mosterd kaviaar

HEUVELRUG BEEF ROAST €11.5
rosbief, gepocheerd ei, Béarnaise saus, dragon

NEDERLANDSE MOZZARELLA €8.75
rode kool. amandel

extra: gedroogde ham van ‘Buitengewone varkens’ +2.0

OESTERZWAMKROKET €9.0
truffelmayonaise, truffelschaafsel, rucola

(kan ook met mosterdmayonaise ipv truffelmayonaise)

KINDER TOSTI KAAS €6.0
met jong belegen ‘Hondspol’ kaas en ketchup

extra: gedroogde ham van ‘Buitengewone varkens’ +1.0

In onze keuken werken wij het liefst met Heuvelrug producten of ten minste van Nederlandse bodem. Het rundvlees komt van 
koeien die grazen in de weilanden van Langbroek. Landgoed Zuylestein levert dagelijks verse groenten en kruiden uit haar moestuin. 
Op deze bospercelen scharrelen ook ‘Buitengewone varkens’, dit eerlijke varkensvlees zie je veelvuldig terug op onze kaart. Het 
biologische desembrood wordt gebakken door ‘de Veldkeuken’. Zorgboerderij de Hondspol maakt de jong belegen kaas en levert 

verse biologische melk voor onze koffies. Een waar voorrecht om te mogen samenwerken met deze bevlogen producenten.

Lunch lokaal
12:00 - 15:00

2-gangen €25.0

3-gangen €32.0

VOOR.

RAVIOLI €11.5
wortel en ricotta, blauwe bunkerkaas, 

boerenkool, 63 graden eierdooier

HOOFD.

EENDENBORSTFILET €18.5
zoete aardappelcrème, geroosterde spruiten, 

krokante aardpeer, portjus

of

GEROOKTE KNOLSELDERIJ €18.5
jus van knolselderij vélouté, zwarte rijst, 

wilde paddenstoelen

NA.

CHOCOLADETAART €7.5
huisgemaakt met hazelnoot & praliné ijs

of

NEDERLANDSE KAZEN €10.0
3 soorten van het ‘Kaasatelier’

Bij een 2-gangen lunch menu kunt u zelf kiezen 
uit de combinatie van een voor + hoofdgerecht of 

een hoofd + nagerecht. 

Alle gerechten zijn ook los te bestellen.

WARM.

SEIZOENSSOEP €9.0
wisselende soep, brood

Verse friet van ‘Friethoes’ €5.0
met mayonaise

glutenallergie? vraag gerust naar de mogelijkheden

   CHEFS LUNCH MENU.

Oesterzwamkroketten - op onze kaart tref je 
oesterzwamkroketten. Wij serveren deze hemels lekkere 
kroketten omdat ze met hun “vlezige structuur”, krokante 
bite en rijke smaak makkelijk kunnen concurreren met de 

vleesvarianten. Een duurzamere keuze, laat je maar verrassen! 


