tot 15:00 uur
Mix & match je eigen favoriete lunch met de producten van PuurDichtbij!
Kies uit onderstaande broodjes
! Uiteraard is er
voor jou ook glutenvrij brood verkrijgbaar.

Onze rijkgevulde salades serveren wij met een broodje, een scheutje
olijfolie en zijn aangemaakt met rucola dressing.

COMBINATIE SPECIAL
2 broodjes met beleg naar keuze en een buitenbeentjessoep

10,50

QUINOA SALADE
met quinoa, zoetzure ui, tomaat, pijnboompitten en paprika
mayonaise

10,50

BROODJES SPECIAL
3 broodjes met beleg naar keuze

11,25

GEITENFETA SALADE
met rode druiven of aardbei, honing en gebakken spekjes
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

10,50

COMBINATIE TRIO (VANAF 2 PERSONEN)
2 broodjes p.p. met beleg naar keuze, een buitenbeentjessoepje
en een kleine salade

12,95

CAESAR SALADE
met gegrilde vallei kip, gekookt eitje, Remeker kaas,
cherrytomaatjes, croutons van brood en een dressing

11,50

GEROOKTE FORELSALADE
met rode ui, zoetzure komkommer, zongedroogde tomaat
en bieslookmayonaise

12,50

VEGETARISCHE QUICHE

11,50

GEGRILDE VALLEI KIP met zoetzure komkommer en paprika crème
met Remeker kaasvlokken en appelstroop
BOERENPASTRAMI met piccalilly crème en gegrilde groenten

van wisselende ingrediënten en een frisse salade
REMEKER PRIL met tomatenjam
GEITENKAAS VAN DE STROESE DAME met honing en notensla
KOMIJNEKAAS VAN HET BINNENVELD met waterkers en kruidensla
SOEP VAN DE DAG

5,95

buitenbeentjes soep gemaakt van eenzame groenten
WORTELBURGER met frisse tomatensalsa
RODE BIETEN HUMMUS met feta schaafsel
VEGETARISCHE CURRY met zoete aardappel en geroosterde paprika

KIDS LUNCH

4,50

2 broodjes belegd met jam, kaas of gegrilde vallei kip
KIDS TOSTI
GEROOKTE FORELFILET met yoghurt bieslook crème

met ham, kaas en een salade van komkommer en tomaat

BINNENKORT IETS TE VIEREN?
KIJK OP WWW.CENTRAALKETELHUIS.NL VOOR DE MOGELIJKHEDEN!

4,50

Lekker voor bij de koffie of als toetje na jouw lunch. We vertellen je graag wat het gebak van het moment is!
HUISGEMAAKTE BROWNIE

3,25

HUISGEMAAKTE WORTELTAART MET ROOMKAAS TOPPING

3,95

HUISGEMAAKTE APPELGEBAK

3,95

GEBAK VAN HET MOMENT

3,95

PORTIE SLAGROOM

0,50

EVEN GEZELLIG BIJKLETSEN?
VERRAS IEMAND MET EEN CADEAUBON
VOOR EEN LUNCH OF HIGH TEA

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH TEA SWEETS met onbeperkt thee voor het gezelschap, koekjes en chocolaatjes, brownie, scones, vers fruit en een stukje
huisgemaakte taart met slagroom
HIGH TEA DELUXE met onbeperkt thee voor het gezelschap, glaasje dagsoep, luxe broodjes (3 p.p.), hartige taart, koekjes en
chocolaatjes, scones, brownie, vers fruit en een stukje huis gemaakte taart met slagroom

15,50
24,50

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH BEER met twee speciaalbiertjes per persoon naar keuze en bijpassende smaakmakers

14,95

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH WINE met twee glazen wijn per persoon naar keuze en bijpassende smaakmakers

14,95

BITTERBALLEN 8 STUKS

5,25

LUXE BITTERGARNITUUR 8 STUKS

6,00
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