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LUNCH
SOEPEN
Huisgemaakte tomatensoep
Kerriesoep met scampi’s V
Dagsoep
Broodzak ‘t Pleintje

vanaf

€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
6,75

GERECHTEN MET BOERENBROOD WIT/BRUIN
Uitsmijter ’t Pleintje V
Met 3 eieren, diverse groenten, ham en kaas
Rundercarpaccio met roerei
Met zongedroogde tomaatjes, pesto, Parmezaanse kaas, pitjes en truffelmayonaise

€ 10,50

Pinky Cheese
Met gerookte zalm en kruidenkaas
Tonijnsalade
Huisgemaakte lichtpittige tonijnsalade met gekookt ei

€ 11,50

Mexicaanse kip
Met gebakken kipfilet, diverse groenten in een lichtpittige tomatensaus

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

Tosti speciaal V
Met ham, kaas, gebakken champignons, uien en spiegelei
Steak sandwich
Biefstuk, zongedroogde tomaatjes, pesto, Parmezaanse kaas, pitjes en peppadewmayo
Club sandwich
Met kipfilet, bacon, sla, tomaat, komkommer en clubsaus
Norvégiennes
Met scampi’s, champignons, knoflook in een kruidenroomsaus

€ 10,50

Garnalenkroketten
Vegetarische kaas/rucolakroketten V

€ 12,50
€ 10,50

€ 12,50
€ 11,50
€ 15,50

SALADES MET BROOD
Salade surf & turf
Met scampi’s en biefreepjes in een Oosterse ketjap kruidendressing
Salade scampi’s
Met scampi’s, pittenmix, spekjes en limoendressing
Salade geitenkaas V
Met spekjes, champignons, pittenmix en mosterd/honingdressing
Seizoensalade
Met kipfilet, fruit, pittenmix, brie en kerriedressing

€ 14,50 / € 19,50
€ 12,50 / € 17,50
€ 11,50 / € 16,50
€ 11,50 / € 16,50

PANINI’S EN BROODBOLLEN
Panini Mozzarella V
Met mozzarella, chorizo, pesto, rode ui en bosui
Panini Brie V
Met brie, spek, noten, rode ui en mosterdhoningsaus,
Strijpse burger
Hamburger met spek, uien en gebakken ei, mayonaise en curry
Mexicaanse bol
Met gehakt en groenten in een pittige saus, gegratineerd met kaas

€ 9,50
€ 9,50
€ 13,50
€ 10,50

UITGEBREIDE LUNCHGERECHTEN
Biefstuk
Geserveerd met gebakken champignons
Saté van varkenshaas
Geserveerd met huisgemaakte satésaus
Stoofvlees
Overheerlijk uit grootmoeders keuken

€ 22,50
€ 19,50
€ 16,50

VOOR BIJ DE KOFFIE
Huisgemaakte chocolate chip cookie cheesecake
Huisgemaakte brownie met slagroom
Huisgemaakte warme appelcrumble met slagroom
Nougatine ijstaart
V = vegetarisch
V = kan eventueel ook vegetarisch

€
€
€
€

6,50
4,50
4,50
6,50

