HAP VOOR AAN DE TAP
BRoodplank de luxe

4.5

gehaktballetjes

6.5

kippenvleugeltjes

8,5

tortillachips

6.5

bitterballen

7.5

kaasloempia

9

warm bittergarnituur

6.5

vers afgebakken | bakkerij Timmer | 3 dipjes
8 stuks | huisgemaakt

6 stuks | mango chilisaus

warm | jalapeno | cheddarkaas | creme fraiche | guacomole
8 stuks | mosterd

10 stuks | chilisaus
10 stuks | mix | curry

PROEflokaal zuid planken
vanaf 2 personen te bestellen

vleesplank

6 p.p.

kaasplank

6 p.p.

mix plank zuid

6.5 p.p.

diverse worst | gedroogde ham | Amsterdams zuur
oud | jong | mosterd
eigenwijs lekker | koud | warm

Te bestellen van 12:00 - 17:00 uur

Te bestellen van 12:00 - 20:00 uur

BROODJES
Nieuwleusens bammetje van
grof volkoren of wit brood

ZALM

9.5

Roomkaas - frisse salade zoet zure komkommer

OSSENWORST

8.5

Truffelmayonaise - oude kaas Amsterdamse ui

OUDE KAAS

7.5

Zongedroogde tomaat - avocado
creme - mosterdmayonaise

PANINI’S
Nieuwleusens bammetje,
Warm geserveerd

GEZOND

LUNCH
KLASSIEKERS

met brood geserveerd

Poké Bowl

TOSTI ZUID

6

Clubsandwich

9,5

Brood - ham - kaas gebakken ei

Gerookte kip - spek - sla tomaat - komkommer mosterd mayonaise

UItsmijter

Naar keuze - 3 eieren 2 boterhammen

8.5 UItsmijter

Mozzarella

ouderwets
12-uurtje

Aubergine - tomaat

pastrami
Knoflook - sla

9.5

Laat u verrassen

kroketten

Gerookt - roomkaas

8.5

eigen ‘’wijze’’

Zalm

WARME
GERECHTEN

7.5

Rundvlees of groenten brood - mosterd - 2 stuks

10

Kopje soep - broodje
kroket - spiegel ei frisse salade

9,5

Pompoen - pastrami 8.5
rijst - sojabonen - gember
Huisgemaakt - half om half Tevens vegetarisch mogelijk 200 gram

MAALTIJDSALADE
met friet of brood

salade kip

17,5

Enkel per tafel te bestellen

14.5

p.p.

PROEFLOKAAL
BURGER

17.5

kipsate

18.5

Gegrilde beefburger - oude
kaas - bacon - ui - ei tomaat - augurk
Tevens vegetarisch mogelijk

RAVIOLI

Let op!

SOEPEN
met brood geserveerd

MOSTERD
bouillon

Een Eigen “Wijze” proeverij lunch voor de gasten die lekker
willen ontspannen halverwege de dag. Laat u verassen met
verschillende mini broodjes, soep en warme gerechtjes.

BAL GEHAKT

Gerookte kip - bacon Gemarineerd - kroepoek tomaat - komkommer krokante ui - atjar - ananas
saus tartaar
Tevens vegetarisch mogelijk
16
Paddenstoelen - truffelroomsaus
gedroogde tomaat - rucola Parmezaanse kaas

17,5

Romig - bosui - croutons

LET OP LEUKE LUNCH TIP!
LUNCHPLANK

Geserveerd met krokante aardappelwedges en een frisse salade

7

Paddenstoelen - bruchette
bacon
Tevens vegetarisch mogelijk

Wij zijn gek op
feestjes. soms besloten,
soms openbaar. houd onze
facebook of instagram in
de gaten of bel voor
meer info

