LUNCH BROODJES EN SALADES (11.30-15.00 uur)
Brood; wit of bruin

Kroket (ook vega)

Salades
€ 8,75

Choriatiki

Met 2 kroketten van 'De

Griekse boerensalade met feta,

Bourgondiër' en mixed mosterd

tomaat, komkommer, ui, paprika,

€ 12,75

olijven en brood
€ 8,75

Carpaccio
Carpaccio met pijnboompitjes,

Caesar (ook vega)

Grana Padano, pesto, rucola en

Romaine sla, gegrilde kippendij, spek

zongedroogde tomaatjes

Grana Padano, ei, croutons, ansjovis

€ 14,75

en Caesar dressing

Makreelsalade

€ 8,75

Huisgemaakte makreelsalade met

Geitenkaas

rode ui, augurk en zure appel

Geitenkaas met gekaramelliseerde

€ 14,75

honing, gemixte sla, rode ui,

Humus met gegrilde groenten

€ 8,75

komkommer, pijnboompitjes,

Huisgemaakte humus,

cherrytomaatjes, appel en

gegrilde groenten gekruid met tijm

honing- tijmdressing

Wraps met falafel

€ 8,75

Zalm

Wraps met falafel, sla,

Mixt sla, gerookte zalm, komkommer,

komkommer, tomaat, rode ui

tomaat, rode ui, citroen, kappertjes,

en huisgemaakte tzaziki

en dille-mosterddressing

NB ; Voor overige lunch gerechten zie volgende bladzijde (via scrollen)

LUNCH – BORREL – DINER – EVENEMENTEN - WATERSPORT

€ 14,75

LUNCH OVERIG (11.30-15.00 uur)
€ 4,50

Yoghurt

Uitsmijters / Omelet

Griekse yoghurt met granola,

Traditioneel met 3 eieren

rood fruit en honing

op bruin- of witbrood
€ 9,75

12 uurtje

€ 7,00

Kaas, ham en tomaat (per item)

€ 0,50

Spek

€ 1,00

Soep (klein) naar keuze

Loef burger *

Brood belegd met 1 kroket

€
12,75

Köfte burger met tomaat,

Huisgemaakte soep
klein / groot (+ € 1,50)

sla, augurk, kaas, spek,
ketchup en mayonaise

Vega tomatensoep met pesto

€ 5,50

Soto ayam

€ 6,50

Karma Shoarma' Pita *

Soep van het seizoen

€ 6,50

Pita broodje met vegetarische

€
12,75

shoarma, kruiden, sla,
Loef tosti’s

huisgemaakt tzaziki, tomaat en

Loef tosti's worden gemaakt
met pita broodjes

rode ui

Ham en kaas

€ 4,00

Ham, kaas, tomaat en oregano

€ 4,50

Geitenkaas, honing en rucola

€ 5,50

*kunnen aangevuld worden
met een portie friet

€ 3,00

Kinderen
Portie poffertjes

€ 4,00

Portie Oerfriet

€ 3,00

Frietjes, licht gekruide

€ 7,00

kipstukjes, sla en appelmoes
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