lunchkaart
Ontbijt tot 12:oo

SALADES

Tosti ham of kaas 				
Tosti ham en kaas				
Pancakes 		
			

€3,75
€4,25
€6,50

Blueberry pancakes				

€6,50

Met Nutella en banaan

Met ahornsiroop en aardbeienmascarpone

Granola 			

			

Met magere yoghurt en vers fruit

Wentelteefjes 					
Met aardbeien en blauwe bessen

Stokbroodjes

€6,50
€6,00

Spek, ham, tomaat, kaas en oregano

€4,75
€5,00
€5,00
€5,25
€5,75
€5,50
€6,00
€5,50
€4,25

€7,75
€10,50
€9,50

€13,50

Cajunkip 					

€13,50

Gerookte zalm 					

€13,50

Forel, pittige makreelsalade, gebakken gamba’s
en wasabi-sesam

Halloumi 					

Artisjok, olijven, pecannoten, tzatziki en gegrilde paprika

Couscous 					

Marquesworstjes, rozijnen, munt, feta, sud ’n sol tomaatjes
en yoghurt

Ceasar 					

€13,50

Vitello Tonnato 					

€13,50

Gerookte kip, ansjovis, gekookt eitje, croutons
en parmezaanse kaas
Gemengde salade, kalfsfricandeau en tonijnmayonaise

Wit brood, gerookte zalm, tonijnsalade, forel
en wasabi-limoen-mayonaise

BM Club					

€9,75

Twee Van Dobben kroketten		

€8,50

Stokbrood Pittige makreelsalade			

€7,75

Bij Mauce wrap		

			

€9,75

Wrap gerookte zalm				

€9,75

Wrap tatsuta crispy chicken 			

€9,75

Veggi sandwich		

€8,75

Bruin brood, gerookte kip, spek, kaas, mashed avocado
en gebakken eitje

Twee witte of bruine boterhammen, gemengde salade en mosterd
Cornichons en piccalilly

Carpaccio, gesmolten oude kaas, pittenmix, parmezaanse kaas
en truffelmayonaise
Roomkaas, spinazie, mashed avocado, kappertjes
en truffeleiersalade

			

Gegrilde groenten, cashewnoten, hummus van gedroogde
tomaatjes en kruidenolie

Bij Mauce burger				

€9,75

Chiliburger 					

€9,75

Truffelburger		

			

€9,75

Hazelnoot taartje 				

€4,00

Chocolade truffeltaart				

€4,00

Appeltaart 					

€4,00

Spek, gebakken ei, cheddar, tomaat, augurk, verse friet van
en huisgemaakte burgersaus

Spek, gebakken ei, cheddar, jalapeños, avocado, verse friet van
en chimichurri

Geitenkaas 					
Gebakken spekjes en pijnboompitten

Gemengde salade, pijnboompitten, parmezaanse kaas,
sud ’n sol tomaatjes en truffelmayonaise

Spinazie, chimichurri en cocktailsaus

SALADES
Aardbeien, walnoten en druiven

Carpaccio 					 €13,50

Visclub 						 €9,75

Uitsmijters
Met drie eieren en beleg naar keuze vanaf		
Uitsmijter gerookte zalm				
uitsmijter Americain		
		

Gegrilde groente, cashewnoten, mashed avocado
en parmezaanse kaas

Luxe broodjes

wit of bruin, met een kleine gemengde salade

Jonge kaas					
Oude kaas				
Beenham						
Truffeleiersalade				
Gezond				
		
Tonijnsalade		
			
		
Gerookte zalm 					
Pittige makreelsalade		
		
Van Dobben kroket 				

Veggi 						 €13,50

Spek, gebakken ei, truffelkaas, paddenstoelen, verse friet van
en truffelmayonaise

dessert

€13,50

Van

€13,50

Van
Van

