
 

Lunchkaart 
 

Gerechten met een  kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.  

 

 

Broodje rib-eye            €    7,50 

Zachte gegaarde rib-eye met balsamico, rode bietendressing en noten    

 

Broodje carpaccio                           €  10,95 

Carpaccio van ossenhaas met pijnboompitten, Parmezaan, 

zongedroogde tomaatjes en truffelmayonaise   

 

Club sandwich vis           €    8,95 

Brabants brood met gerookte zalm, krabsalade, rode ui, sla en wasabimayonaise 

 

Visplateau                  €  12,95 

Plateau met gerookte forel, gerookte zalm, krabsalade en  

rivierkreeftstaartjes met een vleugje wasabimayonaise en cocktailsaus, 

geserveerd met een broodje  
       

Gemarineerde kipsalade                €  13,50 

Salade met huisgemarineerde kip, pijnboompitten, gebakken spekjes, meloen,  

cherrytomaatjes en een honingdressing  

 

Salade van ossenhaaspuntjes          €  14,95 

Salade van warme gemarineerde ossenhaaspuntjes met lente-ui,  

champignons, cherrytomaatjes, cashewnoten en een teriyaki dressing 
 

 

 

 

Uitsmijters met Brabants brood                

Uitsmijter met bourgondische ham of Hollandse kaas                  €    7,95 

Uitsmijter met bourgondische ham en Hollandse kaas     €    8,50 

Uitsmijter met gebakken ontbijtspek               €    7,95 

Uitsmijter "Mispelhoef"                €    9,75 

Uitsmijter met bourgondische ham, kaas, gebakken ui, champignons en spek   
 

 
 

 
Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen van allergenen bevatten. 
Onze lunchgerechten worden geserveerd van 11:30 uur tot 17:00 uur. 

 



                              

                             Lunchkaart 
 

Gerechten met een  kunnen ook vegetarisch geserveerd worden.  

 

 

Huisgemaakte tomatensoep met gehakt, geserveerd met een krokantje  €    4,95 

 

Huisgemaakte soep van de dag                     €    5,50 

 

Kroketten met Brabantsbrood        

2 bourgondische kroketten met mosterd        €    6,95 

2 groentekroketten met tzatziki         €    6,95 

2 goulash kroketten met grove mosterdmayonaise      €    6,95

   

Broodje Oosterse kip                      €    9,50 

Broodje met malse kipstukjes, prei, paprika, ui, bamboescheut en  

cashewnoten in ketjap/chilisaus        
 

Hamburger “Mispelhoef” van Hereford rund (175 gr.)                €    9,95 

Heerlijke hamburger geserveerd met kaas, uien, spek en champignons. 

Hamburger “Mispelhoef” kan ook in een vegetarische variant geserveerd  

worden met een groenteburger             

 

Ossenhaasspies               €  18,50 

Een spies van gemarineerde ossenhaas met ketjapsaus, 

friet en een bijpassend garnituur    

 

Tuna melt             €    7,95 

Focaccia met tonijn, gesmolten oude kaas en een pittige tomaten salsa     

 

Hollandse tosti            €    5,95 

Tosti van Brabants brood met bourgondische ham en Hollandse kaas     

 

Bourgondische tosti           €    7,50 

Tosti van Brabants brood met bourgondische ham, kaas, ui, spek en champignons  

 

Mexicaanse tosti            €    7,50 

Tosti van Brabants brood met pikant gehakt, cheddar kaas, salsasaus en  

zure room    

 
     Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen van allergenen bevatten. 

Onze lunchgerechten worden geserveerd van 11:30 uur tot 17:00 uur. 


