
Dun gesneden runderhaas
Truffelmayonaise • Grana Padano • olijven • rucola 

Gerookte zalm
Kruidenkaas • komkommerlinten • rode biet

Ham / Kaas
Eiersalade • sla • rauwkorst • mosterdmayonaise

Twee “Oma Bobs” rundvlees kroketten
Mosterd • salade

Brie
Ananas • walnoot • honing • rucola • rode biet

Boeren omelet
Champignons • paprika • tomaat • kaas • (evt. spek)

Bospaddenstoelen-creme soep
Truffelcreme • Crème fraîche

Franse vissoep
De lekkerste in de verre omgeving!

Heldere runderbouillon
Verse groentjes

Gebakken scampi zonder jasje
Sweet chili

Gebakken kip
Croutons • Grana Padano • ei • yoghurtdressing

Val-Dieu kaasje
Walnoten • honing • rode biet

Clubsandwich
Kalfsfilet • spek • eiersalade •
salade • cocktailsaus

Dubbele tosti
Ham • kaas • salade • curry

Pikant gehakt
Kaas • zoete chilisaus 

Spinata Romana
Tomaat • paprika • olijf • kaas

Champignons
Paprika • ui • brie

€ 7,50

€ 7,95

€ 7,00

€ 9,25

€ 9,95

€ 8,50

€ 8,75

€ 9,00

€ 9,95

€ 6,75

€ 7,50

€ 5,95

€ 14,00

€ 11,50

€ 12,00

€ 10,95

€ 6,00

€ 11,50

€ 9,95

Twee sneeën desem brood • eiersalade met 
kalfsfilet • brie • “Oma Bobs” rundvlees- of 

groente kroket en een kop heerlijke soep

Italiaanse bol • gebakken kip • champignons 
salade • cocktailsaus

Tot 17:00 uur te bestellen

Donker Desem brood Lunch ‘t Kleine verschil

LUNCHKAART

Witte stokbroodjes SOEPJES

Salades

Bij het maken van desembrood voegen bakkers geen 
gist toe, maar een moederdeeg. Dat is een papje 
van bloem met water, dat de bakker uren, soms 
dagen laat rijzen. In dat desempapje doen de 

melkzuurbacteriën en natuurlijke gisten vanzelf 
hun werk. Door het deeg steeds aan te vullen met 

bloem en water, komt de bakker tot de ideale 
verhouding voor het bakken van zuurdesem.

Restaurant ‘t kleine verschil
Gelegen in het oudste deel van Geleen en 

gevestigd in een 19de eeuws monumentaal pand.

salades en soepjes worden 
geserveerd met desembrood 

en olijfolie.

salades als maaltijdsalade 
+ €3,00

Bezoek onze website: www.hetkleineverschil.nl of volg ons op social media:
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