Lunch tot 15.00 uur

Eeterij
Molenaarsplankje | Een bourgondische plank met Oers brood, glaasje soep, warme kippenstoof,
hesp, kruidenkaas, zoet-zuur-groenten, tonijnsalade en… iets zoets. Vanaf twee pers. p.p.
€ 10,95
Gegrilde Bôtrham Ham-Kaas | Tosti met jonge kaas, malse achterham en peppadew-dip

€ 5,00

Gegrilde Bôtrham Pinda Lekka | Tosti met pindakaas, gerookte kipfilet, taugé, gebakken uitjes,
kaas en chili-sambalsaus
€ 7,50
Heerlijkheid | Hoge Bôtrham van Speltbrood bestreken met kruidencrème en rijkelijk belegd
met ambachtelijke slagersachterham, jonge kaas, sla, gekookt ei, tomaat en komkommer
€ 7,95
Carpaccio Truffel | Dungesneden ossenhaas, truffelmayo, Grana Padano en pijnboompitjes

€ 8,95

Lievelingskost | Warme stoverij van malse draadjeskip met zoet-zuur-groenten en limoensaus.
Geserveerd met Oerse Bôtrhammen
€ 8,95
Vlaamsche Martino | Smeuïge filet americain met tomaatjes, uitjes, augurk en ei

€ 8,25

‘n Goei Span | Soep van de dag en een warm Brabants worstenbroodje

€ 6,95

Kip Ik Heb Je | Sandwich met gegrilde kip, rucola, bacon, pijnboompitjes en een heerlijke saus € 8,25
Zalige Zalm| Gerookte zalm met feta-avocado spread en komkommer, rode ui en alfalfa

€ 9,25

Toscaanse Tonijnsalade| Verrukkelijke tonijnsalade op olijfbrood met tomaat en rode ui

€ 7,95

Brie van Marie| Warme brie met gegrilde groenten op rode paprikapesto met zontomaatjes

€ 8,95

Boergondische Salade | Crostini’s van rozijnen-cranberrybrood met tomatentapenade en warme
geitenkaas op een bedje van mesclun en gegrilde groenten. Lekker versierd met pecannootjes en
een zoete balsamicodressing.
€ 10,95

Liever wit, bruin, meergranen-, spelt-, stokbrood of desembrood?
Laat ’t weten, dan komt het voor de bakker. Met liefde en plezier!
Alles wordt hier vers bereid, dat kan soms enige wachttijd opleveren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Lunch till 15.00 pm

Lunchery
Miller’s Selection| Wooden platter with selection of finest food. Oers bread, soup, chicken stew,
ham, herb cheese, tuna salad, sweet-sour-veggies and… sweetie pie
From 2 persons pp. € 10,50
Grilled Bôtrham Ham & Cheese| Toasted sandwich of sourdough bread with warm melted
cheese, traditional boiled ham and peppadew dip

€ 5,00

Grilled Bôtrham Peanuts | Toasted sandwich with peanut butter, smoked chicken fillet, bean
sprouts, fried onions, cheese and chili-sambal sauce
€ 7.50
Lordship ‘Heerlijkheid’ | Club sandwich with herb cream, Butcher’s ham, farm cheese, lettuce,
tomato, egg and cucumber
€ 7,95
Carpaccio Truffle | Beef Carpaccio, truffle mayo, Gran Padano and pine nuts

€ 8.95

Favorite stew | Hot stew of tender chicken on lettuce with pickled vegetables and lime mayo.
Served with sourdough bread
€ 8.95
Belgium Martino | Filet Americain with tomatoes, onions, pickles and egg

€ 8.25

Best of both worlds | Soup of the Day and a Sausage-in-Sandwich out of the oven

€ 6.95

Chicken Sandwich | Grilled chicken, arugula, bacon, pine nuts and a delicious sauce

€ 8.25

Salmon Special | Smoked salmon with feta avocado spread, cucumber, red onion and alfalfa

€ 9.25

Tuscan Tuna salad | Delightful tuna salad on olive bread with tomatoes and red onion

€ 7.95

Marie’s Brie | Warm brie with grilled vegetables on red pepper pesto with sunny tomatoes

€ 8.95

Burgundy Salad | Crostini's of raisin-cranberry bread with tomato tapenade and warm goat cheese
on mesclun salad and grilled vegetables. With pecan nuts and a sweet balsamic dressing
€ 10.95

Would you prefer another type of bread, please do not hesitate to let us know.
We have a wide selection available.
Because our food is freshly prepared it may take a little time and we ask for your understanding.
Do you have allergies? Please let us know!

