
Dranken
MELK 
Glas melk  € 1,90
Glas karnemelk  € 1,90

KOFFIE, THEE EN WARME CHOCOMEL
Koffie     € 2,00
Koffie verkeerd   € 2,45
Espresso   € 2,25
Latte machiato   € 2,65
Cappuccino   € 2,45
Thee      € 2,00
Warme chocomel  € 2,35 
Warme chocomel + slagroom  € 2,85

KOFFIE SPECIAAL
Irish coffee (Ierse whiskey)    € 5,75
Italian coffee (Amaretto)       € 5,75
Spanish coffee (Tia Maria)    € 5,75
Baileys coffee                 € 5,75

BIEREN  
Amstel, fluitje van de tap € 2,25
Amstel, vaasje van de tap € 2,50
Flesje Amstel bier € 2,20
Flesje Heineken bier € 2,20
Flesje Rosé bier € 2,85
Flesje Witbier  € 2,85
Corona   € 3,95

FRISDRANK & SAPPEN 
Coca Cola Regular / Light / Zero € 2,10
Fanta      € 2,10 
Fanta Cassis  € 2,10
Appelsap   € 2,10
Chaudfontaine blauw of rood € 2,10
Bitter Lemon   € 2,10
Ice Tea    € 2,20
Ice Tea green   € 2,20 
Fristi / Chocomel  € 2,20
Verse jus d’orange € 2,50
Milkshake (25 smaken)          vanaf € 1,95

GEDESTILLEERD
Vieux     € 2,75
Bessenjenever  € 2,75
Rode Martini  € 2,75
Witte Martini  € 2,75
Jonge Jenever  € 2,75
Bacardi   € 3,50
Bacardi Lemon  € 3,50
Amaretto   € 3,50
Liqor 43   € 3,50
Tia Maria   € 3,50

Gebak
Huisgemaakte appeltaart € 2,25
     met slagroom     + € 0,50
Overig gebak (vraag de bediening) € 2,50

Wijnen
RODE WIJN  Glas Fles
Toma Tinto   € 3,45 € 15,75 
Spanje - Soepel en fruitig 

Parino Nero d’Avola  € 3,95 € 18,75
Italië - Vol en kruidig

WITTE WIJN
Toma Blanco   € 3,45 € 15,75 
Spanje - Droog en Fris 

Parino Blanco   € 3,95 € 18,75
Italië - Fruitig en soepel 

Moselland Rivaner  € 3,45 € 15,75
Duitsland - Licht, halfzoet

ROSÉ WIJN
Parino Rosato   € 3,95 € 18,75
Italië - Fruitig en milddroog  

MOUSSEREND WIT (PICCOLO)
Prosecco Frizzante  € 5,95 (1,5 glas)
Italië - Mild, droog  

MOUSSEREND ROSÉ 
Veneto     € 3,95 € 18,75
Italië - Mild, droog  

Menukaart lunchroom
lunchgerechten  •  verse broodjes



Van de grill/oven
Tosti kaas  € 2,75
Tosti ham en kaas   € 3,00
Tosti Hawaï (ham, kaas, ananas)  € 3,50
Tosti kaas en salami   € 3,00
Boerentosti (ham, kaas, salami, € 3,95
tomaat en rode ui)

Panini kaas  € 3,25
Panini ham en kaas   € 3,50
Panini Hawaï (ham, kaas, ananas) € 3,75
Panini kaas en salami   € 3,50
Panini gerookte zalm en roomkaas € 4,25
  

Eiergerechten
geserveerd met 2 sneetjes wit- of bruinbrood

Uitsmijter ham of kaas   € 5,75
Uitsmijter ham en kaas   € 6,25
Uitsmijter rosbief   € 6,25
Boerenomelet   € 7,25
 

Soepen
Gegratineerde uiensoep   € 4,25 
Ouderwets lekkere tomatensoep  € 3,95
Vers afgebakken stokbroodje met  
kruidenboter en aioli  € 2,95 
Portie knoflookbroodjes uit de oven € 2,95

Hamburgers - huisgemaakte 100% runderhamburger  

Broodje hamburger “Speciaal” (mayonaise, ketchup en ui)    € 4,45
Broodje hamburger “Beethoven” (gebakken ei, ham & saus naar keuze)   € 4,95
Broodje hamburger “Hawaï” (gebakken ei, ananas en saus naar keuze)   € 4,95
Broodje hamburger “Cheese” (cheddar kaas en saus naar keuze )   € 4,75 

Broodje kipburger met sla, tomaat, komkommer en saus naar keuze  € 4,25

Bovenstaande broodjes hamburger uitgebreid met een bordje verse friet en mayo + € 3,10 

12-uurtjes geserveerd met 3 sneetjes wit- of bruinbrood 

Normaal -  gebakken ei, bol huzarensalade, ham en Amsterdamse rundvleeskroket  € 6,95
Vis - gerookte zalm, tonijnsalade en een garnalenkroket    € 9,50
 

Warme specialiteiten geserveerd met een puntzak friet, mayo en een frisse salade

Spies gemarineerde varkenshaassaté met onze beroemde pindasaus   € 13,95
Spies gemarineerde kipsaté met onze beroemde pindasaus   € 12,95
Spareribs met een ketjapmarinade        € 12,95
Kogelbiefstuk van de grill met champignon- of pepersaus   € 15,95
Oerhammetje aan het bot met heerlijke honing-mosterdsaus   € 11,95
Sliptongetjes in de roomboter gebakken met huisgemaakte sausjes  € 14,95
Hamburger XL - Dubbelgrote huisgemaakte 100% runderhamburger  € 11,95 

Verse Friet
Puntzak huisgemaakte verse friet  € 2,55
Bordje huisgemaakte verse friet   € 2,55
  



Warme Broodspecialiteiten (keuze uit baquette wit of bruin of ciabatta )  
Stokbroodje warme beenham met een heerlijke honing-mosterdsaus       € 5,25
Stokbroodje warm vlees (fricandeau) met onze beroemde pindasaus       € 5,25
Stokbroodje bal gehakt (huisgemaakt met mosterdsaus)        € 4,95
Stokbroodje hete kip (pittig gekruide kip met ui en chilisaus)        € 5,95
Stokbroodje roombrie uit de oven met honing en pijnboompitjes       € 5,95
Stokbroodje geitenkaas (gegratineerde geitenkaas met honing en walnoten)     € 5,95

Koude Broodspecialiteiten    (keuze uit baquette wit of bruin of ciabatta)

Broodje carpaccio met pijnboompitten, pesto en rucola         € 5,95
Broodje parmaham met aioli, sla en zongedroogde tomaat        € 5,95
Broodje tonijnsalade met  kappertjes en rode ui         € 5,50
Broodje filet americain speciaal (ui,ei en mayo)         € 4,95
Broodje tartaar speciaal (ui, ei en mayo)          € 4,95
Broodje rosbief speciaal (ui, ei en mayo)         € 4,95
Broodje Old Amsterdam met mosterd          € 3,95
Broodje gerookte zalm en roomkaas          € 4,95
Broodje gezond met ham en kaas           € 4,75
Voor de overige belegde broodjes verwijzen wij u naar het digitale broodjesscherm 

Lunchsuggesties                   Maatlijdsalades  
Loempia Beethoven: een loempia met ham, gebakken ei,                    € 5,75 Geserveerd met stokbrood en boter:

atjar en oosterse saus         Maaltijdsalade met gerookte kip  € 8,95
2 kroketten met 2 sneetjes brood (wit of bruin) en een bol       € 6,25 Maaltijdsalade met tonijn    € 8,95
huisgemaakte huzarensalade        Maaltijdsalade met geitenkaas € 8,95
Huisgemaakte huzarensalade met 2 sneetjes geroosterd brood      € 4,95 Maaltijdsalade met zalm  € 9,95
Huisgemaakte zalmsalade met 2 sneetjes geroosterd brood      € 5,95 Maaltijdsalade met scampi’s € 9,95
Voor de overige snacks verwijzen wij u naar de snackkaart of de digitale schermen. 
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