LUNCH

LUNCH SPECIALS

Broodjes

Brie

Met bacon, honing en walnoten uit de oven

Boerenomelet ‘Calzone’
9,50

Geitenkaas

9,50

Zalm

9,50

Huisgemaakte tonijnsalade

9,50

Met honing en walnoten uit de oven
Met gerookte zalm, roomkaas en mosterd-dilledressing
Geheim recept

Oosterse kip

10,95

Warm vlees

10,95

Broodje beef

11,95

Caprese

9,50

12,50

Een heerlijke dubbelgevouwen omelet met bacon,
kaas en gebakken groenten ertussen, geserveerd met
bourgondische plakken brood

Broodje MexicaAns

11,95

Broodje met gekruid gehakt, paprika, champignons, ui,
mais, Bugles en gesmolten kaas. Geserveerd met chilisaus

Clubsandwich

12,95

Sandwich met gebakken bacon, kaas, plakjes kip en een
gebakken eitje er bovenop

Tosti ham/kaas

Een ouderwetse tosti met ham en kaas, geserveerd met
huisgemaakte tostisaus

Vega
5,95

Croque Hawaii

9,75

2 sneetjes wit/bruin brood met ham, kaas, ananas en
huisgemaakte bechamelsaus

Uitsmijter ham/kaas

3 heerlijke gebakken eieren met ham en kaas

Uitsmijter champignons

3 heerlijke gebakken eieren met gebakken champignons en
gesmolten kaas

Uitsmijter ‘De EetkaAmer’

9,95

3 heerlijke gebakken eieren met gebakken bacon, tomaat en
chilisaus

10,95

Heerlijke ambachtelijke vleeskroketten, naar keuze met friet of
brood.
Probeer ook eens onze heerlijke garnalenkroketten (+ 1,00)

Kipsaté

Met huisgemaakte satésaus, naar keuze met friet of brood

13,95

Vis

14,95

Vlees

13,95

Tomatensoepje, garnalenkroket op brood en een broodje
zalm.
Tomatensoepje, runderkroket op brood en een broodje
carpaccio.

Maaltijdsalades
Salade kip

Ook als diner te bestellen.

Kip, ui, champignons en cashewnoten in teriyakisaus

14,95

Salade brie

14,95

Salade beef

15,95

Salade carpaccio

15,95

Salade ‘De EetkaAmer’

14,95

Salade uit de zee

16,95

Brie, walnoten, appelblokjes, cranberries en gebakken
cherrytomaten met een balsamicostroop

Biefstukpuntjes, gebakken champignons, ui, paprika en taugé,
gebakken in een huisgemaakte beef marinade

Warme lunchgerechten
2 kroketten

Te bestellen tot 16.00 uur.

Tomatensoepje, groentekroket op brood en een broodje
geitenkaas.

10,95
10,95

16,95

Sandwich Carpaccio

Sandwich met carpaccio, balsamico, slamix, oude kaas,
pestomayonaise, pijnboompitjes en kappertjes.

13,95

13,95

Tomatensoep

3,95

Soep van de maand

4,25

Brabants worstenbroodje

3,50

Huisgemaakte Italiaanse tomatensoep van Pomodori
tomaten, met balletjes
Vraag ernaar bij een van onze medewerkers
Van bakkerij ‘Onze Bakker’

High-tea

Heeft u een allergie? Vraag naar onze
speciale allergenenkaart bij een van
onze werknemers.

LUNCH DE EETKAAMER

Tosti’s & uitsmijters

Sandwich met gerookte zalm, huisgemaakte tonijnsalade,
gerookte makreel, slamix, ei, ui, kappertjes en
mosterd-dillesaus.

ALLERGENENINFO

Met gebakken champignons, ui paprika en taugé, gebakken in
een huisgemaakte beef marinade
Mozzarella, tomaat, pesto met een balsamicostroop

Torentje uit de zee

Zin in een lekkere high-tea?
Reserveer minimaal een dag van te
voren bij een van onze medewerkers
of via www.eetkaamer.nl.

Gebakken in oosterse marinade, met champignons, ui, paprika
en taugé
Met gebakken champignons, ui en huisgemaakte satésaus

KLEINE HONGER

Te bestellen tot 16.00 uur.

Te bestellen tot 16.00 uur.
Keuze uit bruin, wit of glutenvrij brood.

Rundercarpaccio met balsamico, pestomayonaise, kappertjes,
rode ui, pijnboompitjes en parmezaanse kaas
Geitenkaas, gegrilde courgette, crispy bacon en walnoten
Met gerookte zalm, tonijn, makreel en gamba’s, afgemaakt
met ei, citroen en mosterd-dilledressing

