LUNCHKAART
van 1200 tot 1600

SOEP

BURGERS

Geserveerd met
brood en roomboter

Soep van het seizoen

7

Elke keer weer anders!

Geserveerd met dikke
frieten en mayonaise

Ome Loe

17

Waardse runderburger met rustieke bun | krulsla
bacon | augurk | smokey BBQ saus | cheddar

6

Tomatensoep
Soep van geroosterde tomaat

Tante Tok

17

Krokante kipburger met brioche bun | krulsla
tropical mango relish | rode ui | smokey BBQ saus

TOSTI’S

Van de Hengel

Tosti Kortjak

7,5

16

Krokante visburger met brioche bun | krulsla
zoetzure uitjes | tartaarsaus

Kipdij | cheddar | smokey bbq saus

De Hulk
Tosti ham-kaas

6

Ham | oude kaas | tosti broodje | ketchup

BROODJES

Keuze uit een knapperige
witte bol of tarwebol

Waardse rundercarpaccio

SALADES
11

Rucola | truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse Oude Grachtkaas

Gerookte zalm

16

Greenway burger met rustieke bun | krulsla
augurk | smokey BBQ saus | Utregse Oude Grachtkaas

Geserveerd met
brood en boter

Salade Waardse carpaccio

15

Truffelmayonaise | zonnebloempitten | Utregse Oude Grachtkaas

9.5

Salade knoflookgamba’s

15

Rode ui | tomaat | frisse cocktailsaus

Gemengde salade | zure room | augurk | kerrie mayonaise

Geitenkaas

9

Salade geitenkaas

14

Zoetzure uitjes | honing | walnoten

Gemengde salade | zoetzure uitjes | honing | walnoot

Uitsmijter

8

3 Scharreleitjes met ham | kaas of bacon
(combinatie van alle drie +0.75)

BIJGERECHTEN
Dikke frieten

4

met mayonaise of truffelmayonaise (+0.75)

Kroketten

8
Zoete aardappel friet

Van De Heeren van Loosdrecht met fijne mosterd

4.5

met mayonaise of truffelmayonaise (+0.75)

Vegan kroketten

8
Gemengde kleine salade

Van De Heeren van Loosdrecht met fijne mosterd

Vega		

Vegan

Kan vegan

3.5

DINERKAART
vanaf 1700

VOOR

HOOFD

Breekbrood met dips

7

Truffelmayonaise | kruidenboter

Ome Loe

17

Waardse runderburger met rustieke bun | krulsla
bacon | augurk | smokey BBQ saus | cheddar

Soep van het seizoen

7

Elke keer weer anders!
Geserveerd met brood en roomboter

Tomatensoep

6

Waardse rundercarpaccio
Rucola | truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse Oude Grachtkaas

Van de Hengel

16

De Hulk

16

Greenway burger met rustieke bun | krulsla
augurk | smokey BBQ saus | Utregse Oude Grachtkaas

10.5

Rucola | truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse Oude Grachtkaas

Knoflookgamba’s

17

Krokante visburger met brioche bun | krulsla
zoetzure uitjes | tartaarsaus

11

Oesterzwam carpaccio

Tante Tok

Krokante kipburger met brioche bun | krulsla
tropical mango relish | rode ui | smokey BBQ saus

Soep van geroosterde tomaat
Geserveerd met brood en roomboter

Kortjaks carpaccio

19

Extra grote carpaccio | salade | truffelmayonaise
zonnebloempitten | Utregse Oude Grachtkaas

10

Little gem | rode ui | tomaat | frisse cocktailsaus

SALADES

Geserveerd met dikke
frieten en mayonaise

Geserveerd met
brood en boter

DESSERTS
Rood fruit cheesecake

7

Frambozen sorbet ijs | slagroom

Salade Waardse carpaccio

15

Truffelmayonaise | zonnebloempitten
Utregse Oude Grachtkaas

Salade knoflookgamba’s

15

Crème brûlée

7

Vanille ijs

14

Zoetzure uitjes | honing | walnoten

IJscoupe

6

Drie bollen ijs met slagroom keuze uit:
vanille, framboos en chocolade

Taartje

4

Keuze uit: rood fruit cheesecake,
citroenmeringue of appeltaart

Vega		

8

Yoghurt ijs

Rode ui | tomaat | frisse cocktailsaus

Salade geitenkaas

Chocolade taartje uit de oven

Vegan

Kan vegan

KIDS

BROODJE

te bestellen
van 12:00 tot 16:00

Broodje

7

Keuze uit: een knapperige witte bol of tarwebol met jam, kroket of hagelslag

VOOR
Kleintje tomatensoep

4

Kleintje carpaccio

5

HOOFD

Geserveerd met dikke frieten,
mayonaise en ketchup

Kleintje burger

8

Waardse runder burger

Kleintje bitterballen

7,5

Bitterballen

Kleintje kaasstengels

7,5

Kaasstengels

Kleintje groentemannekes

7,5

Groentemannekes

DESSERT
2 Bolletjes ijs met slagroom en spikkels
Keuze uit: vanille, framboos of chocolade

4

PANNENKOEKEN

SPECIALE
PANNENKOEK

PANNENKOEKEN

ZOETE INVAL

De Dikke Zoen

Naturel

7.5

Hagelslag

8.5

Chocopasta

8.5

Rozijnen

8.5

Appel

9.5

Ananas

9.5

Banaan

9.5

Appel | rozijn

11.5

Ananas | rozijn

11.5

Bolletje ijs met slagroom

11.5

Stroopwafel met slagroom

11.5

HOOGHARTIGHEID
Kaas

9.5

Spek

10

Salami

10

Salami | kaas

12

Appel | kaas

12

Appel | rozijnen | kaas

13.5

Appel | spek | rozijnen | kaas

15.5

Ananas | kaas

12

Ananas | spek | kaas

13.5

Geitenkaas | walnoten | honing

13.5

Spek | appel

12

Spek | ananas

12

Spek | kaas

12

Spek | appel | rozijnen

13

Salami | spek | kaas

13.5

Salami | ui | kaas

13.5

Champignons | spek | kaas

13.5

Champignons | spek | ui | kaas

15.5

15

Vraag ons naar de pannenkoek van het seizoen!

Het Wilhelmus

15.5

Hollandse pannenkoek met ui | champignon
paprika | spek | tomaat | kaas

De Zoete Scharrel

16.5

Oosterse pannenkoek met kipdij van de BBQ
cashewnoten | koriander | hoisin saus

De Rokende Rakker

16.5

Pannenkoek met gerookte zalm | zure room
kappertjes | rode ui | honing mosterdsaus

De Gekke Geit

15.5

Boeren pannenkoek met appel | spek
geitenkaas | honing | noten

‘t Jochie

16

Utregse pannenkoek met Vockingworst | spek | appel
Utregse Oude Grachtkaas | rucola | mango relish

PAN PARTY
Kids feest pannenkoek
Versier je eigen pannenkoek!

Onze pannenkoeken zijn gemaakt met
pannenkoekenmeel van molen de Windhond
uit Woerden. Ambachtelijk gemalen en
smaakvol meel, speciaal ontwikkeld
voor onze pannenkoeken!

Ook lactose- en glutenvrij te bestellen!

9

