Lunchkaart
van 11.00 uur tot 16.00 uur

Luxe broodjes
Geserveerd op twee sneeën boeren wit of bruin brood

Kroket € 8
Twee rundvleeskroketten met groene salade

Tosti’s ordinair
Kaas 2,75
Ham & kaas 3,25
Kaas & tomaat 3,25

Geitenkaas € 9

Warme geitenkaas met honing, appel en nootjes

Gerookte zalm € 11,50

Gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui en kappertjes

Carpaccio € 10

Rundercarpaccio met pijnboompitjes, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise

Hollands 12 uurtje € 10,50

Een broodje kaas, een broodje rundvleeskroket
en een kop soep

Deluxe 12 uurtje € 12,50

Een broodje carpaccio of gerookte zalm
met een broodje rundvleeskroket en een kop soep

Salades

De 19e specials
Broodje de 19e € 10,50
Broodje met warm vlees, spek, ui, champignons
en satésaus

Club sandwich € 12,50

Toast brood, gerookte kip, prosciutto en ei,
geserveerd met saus de 19e

Saté

1 stok € 12,50 - 2 stokken € 15,50
Saté van kipdijen met satésaus, atjar,
kroepoek en frites

Carpaccio € 10
Salade met rundercarpaccio, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

Geitenkaas € 9
Salade met warme geitenkaas, appel, nootjes
en balsamico

Gerookte zalm € 11,50
Salade met gerookte zalm, roomkaas,
komkommer, kappertjes en rode ui

Uitsmijters
Geserveerd op twee sneeën boeren wit of bruin brood

Uitsmijter naturel € 7
Uitsmijter ham of kaas € 7,50
Uitsmijter ham en kaas € 8

Broodjes*
Geserveerd op twee sneeën boeren wit of bruin brood

Jonge kaas € 5
Oude kaas € 5,50
Ham € 5,50
Kroket € 6
Ossenworst met rode ui € 7
*Deze broodjes zijn er ook om mee te nemen

Voorgerechten
Plankje brood € 5,50
Brood met aioli, truffelmayonaise en gezouten tomatenboter

Carpaccio € 11,50
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise, zwarte olijf
en Parmezaanse kaas

Duivelse gamba’s € 11,50
Gamba’s gemarineerd in knoflook en pepers, geserveerd met brood

Vitello tonnato € 11,50
Dun gesneden kalfsvlees met kappertjes, rode ui, rucola
en tonijnmayonaise

Bietencarpaccio met geitenkaas € 10,50

Flight planken
Flightplank basic€ 9,50 pp
Een borrelplank met onder andere bitterbal, kaas en brood met
smeersels

Flightplank deluxe € 14,50 pp
Deluxe versie van de plank met onder andere gamba, luxe ham,
brood en crostini

Salades
Surf en turf € 11,00*
Salade met rundercarpaccio, gamba’s, pijnboompitjes
en truffelmayonaise

Dun gesneden bieten, rode uiencompote, geitenkaas, rucola
en pijnboompitjes

Geitenkaas € 9*

Soep

Gerookte zalm € 11,50*

Uiensoep € 5,50

Salade met warme geitenkaas, appel, nootjes, olijf,
komkommer en balsamico
Salade met gerookte zalm, roomkaas, komkommers,
kappertjes en rode ui

In bier gestoofde uiensoep met kaas croutons

Zoete aardappelsoep € 5,50
Een vegetarische soep afgetopt met feta

Bij de salades serveren wij brood en boter
*Tegen een meerprijs van €6 kunnen deze gerechten ook als
hoofdgerecht besteld worden

Hoofdgerechten
Kipsaté 1 stok € 12,50 - 2 stokken € 15,50 - 3 stokken € 18,50
Saté van kippendijen, geserveerd met satésaus, kroepoek, atjar en frites
Biefstuk € 18,50
Biefstuk met spek, ui, champignons, truffeljus en frites
Gebakken gamba’s € 21,50
Gebakken gamba’s met seizoensgroenten en kreeftensaus
Spareribs € 18,50
Zacht gegaarde spareribs geserveerd met saus de 19e, salade en frites
Wrap gevuld met groenten en tofu € 16,50
Gegratineerde wrap met groenten, tofu en tomatensalsa.
Geserveerd met salade van rucola, noten en parmezaanse kaas.
Los bij te bestellen:
Portie frites € 3,75
Losse salade € 2,50
Gewokte groenten € 3,75
Portie brood € 1,75

Vraag de bediening naar de golfschotels.

Dessert
Amaretto Parfait € 7,50
Parfait bereid met bitterkoekjes, geserveerd met karamelsaus
Coupe sorbet € 7,50
Sorbet ijs met fruit en slagroom
Dame brownie € 7,50
De klassieke Dame blanche, maar dan anders. Vanille ijs,
chocolade ijs en brownie
Warme appeltaart€ 7,50
Warme appeltaart uit de oven, met vanille ijs en slagroom
Gebak van de dag € dagprijs
Vraag het personeel naar het gebak van de dag

