Lunchkaart

tot 17.00

Bitter & Borrel
(Ook te bestelen na 17.00)

Bitterballen van het Waardse Rund 8 stuks 7,75
Gemengd bittergarnituur 8 stuks 7,25
Gamba’s gebakken in pittige knoflookolie geserveerd met brood 10,50
OdB Borrelplank met een selectie van vlees, kaas, dips en brood 16,50
Breekbrood met huisgemaakte kruidenboter (v) 5,50

Brood

Salade & Soep (met brood)

Luxe Tosti

Broodje carpaccio met
Parmezaanse kaas, rucola
truffelmayonaise 10,50
Kipsaté met saté saus,
atjar, kroepoek
met brood 12,50
met friet 15,50

Wit of Bruin

Salade met geitenkaas,
zoete croutons en
appelstroop dressing 11,50

Tosti deluxe met brie,
gedroogde tomaat
en walnoot(v) 9,50

Salade rauwe ham,
groene asperges en
blauw schimmelkaas 10,50

Tosti deluxe
met gerookte zalm,
courgette en
crème fraise 10,50

Open sandwich
Tuna melt 10,50
(Tonijn salade met gesmolten cheddar kaas)

Tosti XL Kaas (v)
en/of Tomatensoep
ham 7,50
of

Broodje gerookte kip met
Parmezaanse kaas
en basilicum olie 10,50

Salade gerookte zalm met
mierikswortel
roomdressing 13.50
Tomatensoep (v) of
soep van de dag 5,75

Uitsmijters & kroketten

Zoet & Zalig

Uitsmijters vanaf (v) 6,75
met ham en/of kaas en/of spek

Appeltaart 3,75
Citroen cheesecake 3,75
Brownie 3,75
Vraag naar de
wisselende taart
met slagroom 0,50

2 kroketten
van het Waardse Rund
met brood 9,50
met friet 12,50
Sam sam 1 kroket van het Waardse Rund
en een uitsmijter ham en kaas 10,50

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Dinerkaart
Voorgerecht
Vitello tonato (kalfsfricandeau met tonijn) 9,50
Salade met geitenkaas, zoete croutons en appelstroop dressing 10,50
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise 9,50
Salade rauwe ham, groene asperges en blauw schimmelkaas 9,50
Gamba’s gebakken in pittige knoflookolie geserveerd met brood 10,50
Salade gerookte kip met kersen dressing 9,50
Tomaten soep (v) of soep van de dag 5,75
Door de chef samengestelde proeverij van voorgerechten 10,50 p.p. (vanaf 2 personen)

Hoofdgerecht
Hollandse biefstuk met paprika-knoflooksaus 19,50
Groenten curry met rijst (v) 15,50
Op de huid gebakken zalm filet met wittewijnsaus 21,50
Rib-eye van het Waardse Rund met pepersaus 23,50
Varkenshaas met salie-speksaus 18,50
Saté van kippendijen met satésaus, atjar en kroepoek 15,50
Spareribs met een zoete ketjap marinade 16,50
Alle gerechten worden geserveerd met friet en bijpassende groenten

Desserts
Gemarineerde ananas met vanille ijs 6,50
Kaat mossel 6,50
Citroen cheesecake met sorbet frambozenijs en slagroom 6,50
Kletskoppen met kletskoppenijs 6,50
IJs trio met slagroom 6,50
Appeltaart met vanille ijs en slagroom 6,50
Door de chef samengestelde proeverij van nagerechten 7,50 p.p. (vanaf 2 personen)
Bent u met meer dan 10 personen, dan hebben wij een speciale dinerkaart.
U kunt ook in overleg uw eigen menu samenstellen (minimaal 7 dagen van te voren)

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Menu OdB
29,50

Voorgerecht
Salade met geitenkaas, zoete croutons en appelstroop dressing 10,50
Carpaccio met Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise 9,50
Tomaten soep (v) 5,75

Hoofdgerecht
Hollandse biefstuk met paprika-knoflooksaus 19,50
Groenten curry met rijst (v) 15,50
Op de huid gebakken zalm filet met wittewijnsaus 21,50
Varkenshaas met salie-speksaus 18,50
Alle gerechten worden geserveerd met friet en bijpassende groenten

Desserts
Kaat mossel 6,50
Kletskoppen met kletskoppenijs 6,50
Appeltaart met vanille ijs en slagroom 6,50

Heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

