
Lunchkaart



Pannegie soep
Avond rood 
Tomatensoep met prei-ringen, bieslook en een scheutje room

Abraham
Een roomzachte mosterdsoep gevuld met spekjes en ijsbergsla

Kakelwater
Kippensoep met prei-ringen en verse tuinkruiden

Natte greunte
Groentesoep met soepballetjes en verse tuinkruiden

Pannenkoeken
Koek’n uut de pan              
Pannenkoek met stroop of suiker
Pannenkoek met kaas, ham of spek
Pannenkoek met ham en kaas of kaas en spek
Pannenkoek met appel of ananas
Pannenkoek met gember
Pannenkoek met champignons en ui
Pannenkoek met spek, ui en champignons
Extra ingredient toevoegen

Soepen & Pannenkoeken

€ 4.75

€ 4.75

€ 4.75

€ 4.75

€ 6.50
€ 7.50
€ 8.25
€ 7.50
€ 7.75
€ 8.25
€ 9.00
€ 1.25



Voor mooie meisjes en stoere jongens (tot 12 jaar)

Pannenkoeken
Kleine pannenkoek met stroop of poedersuiker
Kleine pannenkoek met jam, kaas of ham
Extra ingredient toevoegen

Frietje met (incl. saus)  
Kroket, mayo en appelcompote
Frikandel, mayo en appelcompote
Kaassouffle, mayo en appelcompote
Kipnuggets, mayo en appelcompote
Kipcorn, mayo en appelcompote
Knakworst, mayo en appelcompote
Vissticks, mayo en appelcompote
    

Kinderbroodje  
Oerbrood met jam, hagelslag of leverpastei

Tosti’s (incl. saus)

Tosti             
Tosti met kaas
Tosti met ham en kaas
Tosti met ham, kaas en ananas

Kids & Tosti’s

€ 3.50
€ 4.00
€ 0.50

€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75
€ 4.75

€ 1.75

€ 3.00 
€ 3.25
€ 3.50



Oerbroden
Rijkelijk belegd oerbrood (wit of bruin)              
Jong belegen kaas
Achterham
Brie, gemengde salade, honing en walnoten
Geitenkaas, honing, spek, appel, pecannoten en salade
Gerookte kipfilet, groene pesto, tomaat en salade
Gezond, salade, achterham, kaas, ei, tomaat,
komkommer en dressing
Rosbief, rode ui en salade
Gerookte zalm, roomkaas, bieslook en salade
Filet American, ui, ei, salade en een heksendressing
Carpaccio, olijven, pijnboompitten, zongedroogde tomaten,
salade en balsamico
ParmaDam, coppa Parma en Seranoham,
met balsamicodressing en pijnboompitten
Bal gehakt, twee plakken brood en mosterd
Twee kroketten, twee plakken brood en mosterd
Tonijn met rode ui en kappertjes
Waterig Duo, plak oerbrood met tonijnsalade en
een plak oerbrood met zalm en coctailsaus.

Maaltijdsalades
Diverse slasoorten, zongedroogde tomaten, kappertjes, fetakaas, rode ui, olijven, 
croutons, balsamicodressing, vers gehakte tuinkruiden en stokbrood met:

Zalm
Kip
Biefstuk
Geitenkaas

                                             

Oerbroden & Salades

€ 3.00
€ 3.00
€ 5.95
€ 5.95
€ 6.25
€ 5.95

€ 6.25
€ 7.25
€ 6.25
€ 8.75

€ 7.75
 

€ 6.25
€ 6.25
€ 6.75
€ 7.25

€ 13.25
€ 11.25
€ 13.25
€ 11.25



Plates & Uitsmijters

Plates
Plate met friet en salade                                                                                                             
Twee kroketten
Gehaktbal
Huisgemaakte hamburger speciaal met oerbrood en friet
Kipsaté
Varkenshaas saté
Gebakken scholfilet met remouladesaus
Schnitzel met spek, ui en champignons
Biefstuk met champignons en ui

Uitsmijters
Uitsmijters met oerbrood (wit of bruin)              
Drie gebakken spiegeleieren
Drie gebakken spiegeleieren met ham
Drie gebakken spiegeleieren met kaas
Drie gebakken spiegeleieren met spek
Drie gebakken spiegeleieren met ham en kaas
Drie gebakken spiegeleieren met rosbief

Twaalf uurtje
Spiegelei met ham en kaas, een kroket en huzarensalade

€ 7.75
€ 7.75
€ 9.75

€ 12.50
€ 14.25
€ 13.75
€ 14.75
€ 15.75

€ 5.75
€ 6.75
€ 6.75
€ 6.75
€ 7.75
€ 7.75

€ 8.25



Voor lunch, diner & partijen

Theo & Miranda Blaauw
De Witte Wieven

Zwiepseweg 157
7241 PT Lochem
Tel. 0573-745002

t.blaauw@hotmail.nl
www.dewittewieven.nl


