LUNCHKAART

Soepen
*geserveerd met brood*

Tomatensoep
Mosterdsoep

5,50
5,50

Salades
*geserveerd met brood*
Geitenkaas salade
7,95
Salade met gebakken geitenkaas in spek,
pijnboompitjes, gedroogde tomaatjes
Zalm salade
9,25
Salade met zalm, tomaat, komkommer, rucola,
pijnboompitjes, honing mosterdsaus
Salade met gerookte kip
8,25
Salade met gerookte kip, tomaat, paprika,
walnoot en kerriemayonaise

Landbrood tosti’s
Tosti ham/kaas
Tosti
salami/kaas
B
Tosti Hawaï
Tosti zalm kruidenkaas

4,75
4,75
5,00
5,25

Snacks

Broodjes
*keuze uit Waldkorn, Italiaanse bol,
of landbrood
Broodje gezond
Ham, kaas, rauwkost, ei en honing mosterd
Broodje carpaccio
Carpaccio, pesto, pijnboompitjes , rucola,
Parmezaanse kaas en gedroogde tomaatjes
Broodje zalm
Zalm, kruidenkaas, rucola en pijnboompitjes
Broodje Brie
Brie, ham, honing, walnoten en rucola
Broodje De Remise
Uit de oven, belegd met rode pesto, salami, ui,
paprika, kaas en afgemaakt met rucola
2 Van Dobben kroketten met brood

6,00
7,25

7,25
6,95
7,95

5,50

Camping Heino’s 12 uurtje
9,25
Tomaten- of mosterdsoep, brood met Dobben
kroket, brood met kaas en gebakken ei
Kipsaté met saté saus en patat of brood
Boerenomelet met brood

9,25
8,25

Koffie met..
Huisgemaakte appelgebak
Cake
bonbons
Lekkernijen en Zeeuws babbelaar likeurtje

Gerechten van de lunchkaart zijn tot 16:30 uur te bestellen

4,95
2,70
4,50
6,25

Bord patat
Frikandel/kroket/kaassoufflé/bami
*met broodje*
Broodje hamburger speciaal
Gehaktbal
Loempia
Verschillende soorten saus v.a.

2,50
2,25
2,95
3,50
3,50
3,50
0,50

Pizza
v.a. 7,95
Keuze uit margarita, hawaï, salami,
quattro stagioni, fungi, zalm rucola
Poffertjes 12 stuks
3,95
Warm saucijzenbroodje
2,00
Tapasplankje
9,25
Met hapjes, brood en heksenkaas
Lekkere trek
7,50
Schaal chips, nootjes en kaasblokjes
Nacho’s
4,95
ui, salsa saus en gesmolten kaas uit de oven
met een heerlijke guacamole saus

Voor bij de borrel

heerlijke guacamole saus
Stokbrood kruidenboter
Bitterballen
8 stuks /16 stuks
Bittergarnituur
8 stuks /16 stuks
Vlammetjes
8 stuks/16 stuks
Kipnuggets
8 stuks/16 stuks

4,95
4.25/6,25
4,75/6,75
4,75/7.75
4,75/7,75

