HET GOEIE LEVEN
lunchkaart 11:00 – 16:00
Kleine lekkernijen
Tafelbroodje

€ 5,75

met dipjes

Brabants worstenbroodje

€ 2,95

Healthy
Smoothie van vers fruit
H
Yoghurt bowl

€ 5,95
€ 7,50

seizoensfruit, ahornsiroop, chiazaad, granola

Poke bowl

€ 11,50

tonijn, radijs, mango, sushirijst, sesamdressing

Soepjes

Geserveerd met brood en een dipje
Klein

Pomodorisoep

Vegetarisch

Groot

€ 3,75 € 5,95

Tom kha kai

€ 6,25

thaise kokossoep met kip

Brood brie

€ 8,50

Vegetarische kroketten
Vega burger HGL

€ 8,50
€ 13,95

appel, dadels, walnoten, honing

cheddar, gebakken ei, tortillachips

Maaltijdsalade bietencarpaccio

€ 13,75

Maaltijdsalade geitenkaas
Veggie bowl

€ 13,75
€ 13,75

Focaccia pulled paddo

€ 11,50

kaaskroketjes

Super brood
Carpaccio

€ 9,95

truffelmayo, pittenmix, parmezaan

Tonijnsalade

dragon yoghurtsaus, diverse groentes

€ 8,95

Maaltijdsalades

paprika, olijven, yoghurt-pesto dressing

Clubsandwich HGL

€ 9,95

kiprollade,
bacon, omelet
€ 9,50

Zalm

€ 9,75

vikingbrood, kruidenspread, sesamdressing

voor degenen die niet kunnen
kiezen! Een verrassing van super
broodjes op een plank
Vanaf 2 personen

€ 12,50 pp

Geserveerd met brood en een dipje

Carpaccio

€ 13,75

Gerookte zalm & gamba

€ 13,75

pittenmix, truffelmayo, parmezaan
oosterse dressing, komkommer

Verse tonijn

€ 14,75

licht aangebakken, wasabi, soja, sesamzaad

Kids
Tosti

€ 3,50

Frietjes

€ 5,25

kaas of ham-kaas
frikandel, kroket of kipnuggets

Broodje aap

Traditioneel
Uitsmijter

frikandel, kroket, hagelslag, jam, nutella

€ 8,50

ham, kaas, 3 eieren

Kroketten op brood
Streetfood
Focaccia pulled pork

€ 5,25

€ 8,50

Pancakes

€ 5,25

Wrap met kip

€ 7,50

Yoghurt met seizoensfruit
Vitamine prikker

€ 3,95
€ 2,50

met nutella

komkommer, tomaatje

fruit en groente

€ 11,50

Klein tomatensoepje

€ 3,75

aioli, koolsla, BBQ saus

Focaccia kipsouflaki

€ 11,50

tzatziki, gegrilde groenten

Burger HGL

€ 13,95

cheddar, bacon, gebakken ei, tortillachips

Tosti XXL
serranoham, salsa

€ 8,50

High Tea!

€ 22,50

Wist je dat je bij ons ook
héérlijk kunt genieten van een
High Tea? Inclusief koffie en
thee!
alleen op reservering!

