Broodjes

Tante Jet’s Lunchbord

u kunt kiezen broodjes wit of bruin

Broodje ham/kaas/oude kaas (+0.20)

3.95

Broodje gezond**
met salade, kaas, ham en ei

6.95

Broodje zalm
met gerookte zalm en dillecrème

8.25

Broodje tonijn
overbakken met kaas

7.50

Broodje warme beenham
met zuurkool en mosterdsaus

7.75

Twee kroketten met brood

5.95

Broodje “Kwek”
met een Kwekkeboom kroket
(twee kroketten + €2.00)

5.50

Broodje Bos**
spekjes,
––tomaat, paddestoelen, kaas

7.95

Gegrilde panino geitenkaas
met rucola, tomaat en geitenkaas

6.25

Soep van de dag
Tomatensoep van pomodori*

5.50
5.50

Tosti’s
Tosti ham en kaas
Tosti ham
Tosti kaas*
Tosti Hawaï
Tosti Kobus, ham-kaas-spiegelei

3.85
3.85
3.85
4.35
4.85

Uitsmijter met ham

7.95

Uitsmijter met kaas*

7.95
7.95

Groot

Uitsmijter met ham en kaas

11.50

14.95

Uitsmijter tante Jet
8.95
serano ham,champignon- courgette- tomaat-kaas

10.75

13.85

ananas, Parmezaanse kaas en croutons

Salade Kaas*

Soepen

Medium

diverse soorten vis (koud en warm)

Salade Kip

9.95

Uitsmijters

Salades
Salade Vis

In de tijd dat tante Jet ‘t Veerhuys runde was het nog
geen restaurant. Maar tante Jet was een goede
gastvrouw voor haar “Bezuuk”, zoals ze de gasten
noemde. Ze verwende het “Bezuuk” met een heerlijk
lunchbord met van alles erop en eraan.
Het lunchbord: drie sneetjes brood, saladegarnituur,
een bolletje huzarensalade, een gebakken ei, een
kroket, kaas en ham.

10.50

13.25

Saté van kip, met frites
met brood

13.50
12.25

geitenkaas, noten, appel, honing

Beefburger
ui, bacon, tomaat, kaas
met frietjes en mayo

KLEIN BEDRAG?
PINNEN MAG!
MAAR LIEVER CONTANT
U kunt alleen per tafel afrekenen!

Hawaiiburger
ham, ananas, kaas
met frietjes en mayo

9.95
12.50

9.95
12.50

Gerechten met * zijn vegetarisch
Gerechten met ** kunt u vegetarisch te bestellen

Lunchkaart najaar 2018

IJSCOUPES
Lekker voor bij de borrel
Stokbrood met smeerseltjes*
Plankje kaas en worst
Portie bitterballen
(10 stuks)

Wij serveren een uitgebreide ijskaart
met ijs van

3.95
5.90
5.85

Limburgse vlaai
Tante Jet vlaai
met appel, rozijnen en amandeltjes
Ome Wum vlaai
is de kersenvariant van Tante Jet vlaai

3.10

Slagroom

0.65

3.10

Warme Wafels
Wafel naturel
Wafel met slagroom
Wafel met warme kersen en ijs
Wafel met warme kersen en slagroom
Wafel “Tante Jet”

openingstijden
dagelijks vanaf 10.00u

2.75
3.10
4.85
4.10
5.25

kersen, bolletje vanille-ijs en slagroom

Fiets- en voetveer Blitterswijck-Wellerlooi

Vaartijden:
Dagelijks
April en September
Oktober op zaterdag en zondag

van 31 maart t/m oktober

van 09.30u tot 19.30u
van 09.30u tot 18.30u
van 11.00u tot 17.00u

De gerechten op de lunchkaart serveren wij van 12.00u. tot 16.00u. Vanaf 17.00u. kunt u genieten van onze dinerkaart
Alle gerechten kunnen sporen bevatten van allergene stoffen. Vraag nadere informatie.

