lekker lunchen
Brood

u kunt kiezen bruin of wit

Broodje ham/kaas/oude kaas** (+0.20)

3.95

Broodje carpaccio		

8.70

Broodje krab en zalm

8.70

				

kruidenmayo, pijnboompit, Parmezaanse kaas

krabsalade, gerookte zalm 				

Sandwich Seranoham

		

8.25

Panino beenham		

		

8.25

piccalillymayo, koolsalade
zongedroogde tomaat
roomkaas, mosterdsaus

Broodje gezond**				

7.35

Twee kroketten met brood		

6.30

Twee groentenkroketten met brood*

6.95

Broodje “Kwek”				

5.80

Broodje Bos**				

8.35

Broodje Pulled Pork			

8.95

ham, kaas, ei , tomaat, komkommer, ui

met Kwekkeboomkroket (2 kroketten +€2)
paddestoelen, spekjes, tomaat, ui, courgette, kaas
paddestoelen, spekjes, ui

Soepen
Soep van het moment 		

5.80

Tomatensoep van Italiaanse pomodori

5.80

Tosti’s
Tosti ham, kaas
		
Tosti kaas *
		
Tosti ham, kaas, tomaat, ui		
Tosti Hawaï					

4.05
4.05
4.60
4.60

Tosti Kobus

5.05

ham, kaas, ananas

ham, kaas, spiegelei

			

Uitsmijters

Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter ham
		
Uitsmijter kaas *
		
Uitsmijter tante Jet				

8.45
8.45
8.45
9.50

Serano ham, paddestoel, ui, tomaat, courgette, kaas

Salades
Tante Jet ’s lunchbord
10.55
heerlijk boerenbrood , saladegarnituur, huzarensalade,
ham, kaas, gebakken ei en een kroketje

Salade Vis

medium
13.50

groot
16.50

Salade Kip

		
champignons, ui, ananas

11.65

15.00

Salade Kaas *

11.65

15.00

		
diverse vis koud en warm

		
geitenkaas, noten, appel, honing

gerechten met * zijn vegetarisch
gerechten met** kunt u vegetarisch bestellen

lunch

van deze kaart
van
12.00u tot 16.00u
KLEIN BEDRAG
PINNEN MAG!
MAAR LIEVER CONTANT

Lunchspecials

Crostini tomaat
3 stuks		
Crostini mix
4 stuks 		
Verwenplankje gemengde lekkernijen
charcutterie, kaas, brood

Warme gerechten
Saté van Kip met frietjes

		
met brood			

		

Beefburger 				
tomaat kaas ui bacon
met frietjes en mayo				

Vegetarische burger

		
tomaat, kaas, ui
met frietjes en mayo			

Lunchmenu

Voor bij de borrel

4.25
5.75
11.00

Stokbrood met smeerseltjes*
5.00
Plankje kaas en worst
6.25
Portie olijven* 		
		3.50
14.75 Portie bitterballen
10 stuks
6.00
13.75 Vlammetjes
8 stuks 		
7.50
Vietnamese
loempia’s*
6
stuks
5.00
10.55
Pittige chicken wings
6 stuks
6.00
13.25 			

10.55
13.25		

U kunt bij tante Jet ook genieten van
een twee, of driegangen lunchmenu.
vraag voor de mogelijkheden

IJscoupes

of

10 stuks

9.50

Limburgse vlaai

tante Jet vlaai 				3.30
met appel, rozijnen en amandeltjes

ome Wum vlaai 				3.30
met kersen en amandeltjes

slagroom 					0.65

het heerlijke ijs van Hoeve Willem III
staat in de drankenkaart

openingstijden
van 1 april t/m 30 september
dagelijks vanaf 10.00u
***

maart en oktober maandag gesloten

***

november t/m februari ma t/m woensdag gesloten

vaartijden veerboot
		

dagelijks vanaf 9.30u tot 19.30u

		

april en september van 09.30u tot 18.30u

		

oktober dagelijks van 11.00u tot 16.00u

		
		

Warme Wafels

wafel naturel 				2.90
wafel met slagroom 			3.50
wafel met warme kersen 			
3.95
wafel met warme kersen en slagroom 4.55
wafel met warme kersen en vanilleijs 5.10
Wafel “tante Jet” 				
5.50

warme kersen vanilleijs en slagroom

***

wij serveren de gerechten van de lunchkaart
van 12.00u tot 16.00u

***

vanaf 17.00u kunt u genieten van onze avondkaart

Alle gerechten kunnen sporen bevatten van allergene stoffen. Vraag nadere informatie.

