LUNCHKAART
tot 16.30

Verse Broodjes

Tosti’s

keuze uit een witte/bruine pistolet of ciabatta

Gezond

€ 7,95

Carpaccio

€ 8,95

Clubsandwich ‘’De KO’’

€ 10,95

Hollandse Kroketten

€ 7,95

Gerookte Zalm

€ 8,95

Brie

€ 7,95

Goudse kaas, achterham, sla, tomaat, komkommer, gekookt ei
en honing-mosterddressing

Rucola, spekjes, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Geroosterde brood, bacon, sla, tomaat, kip en ‘’De KO’’ dressing

Twee boterhammen met kroketten en mosterd

Tosti Kaas

€ 3,50

Tost Ham/Kaas

€ 3,50

Tosti Vega

€ 3,95

brie en tomaat

Panini’s

Italiaans broodje uit de grill

Gesnipperde ui, kappertjes, tomaat, rucola en whiskey-cocktailsaus

Rucola, walnoten, zongedroogde tomaat en honing
*supplement serranoham +€1,00

Panini Ham Kaas

€ 6,75

Panini Kip Avocado

€ 6,75

Panini Tonijn

€ 6,75

Panini Caprese

€ 6,75

honing-mosterddressing

Mozzarella, tomaat en pesto

Salades

geserveerd met brood en boter

Carpaccio

€ 10,95

Gerookte Zalm

€ 10,95

Geitenkaas

€ 10,95

Ceasar

€ 8,95

Rucola, spekjes, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas,
pijnboompitten en truffelmayonaise

Gesnipperde ui, kappertjes, tomaat, komkommer, gekookt ei
en whiskey-cocktailsaus

Appel, zongedroogde tomaat, bacon, pijnboompitten en honing

Parmezaanse kaas, tomaat, gekookt ei, croutons en ceasardressing
*supplement kip +€2,00

= vegetarisch

Heeft u een allergie of volgt u een dieet? Laat het ons weten!

Warme Lunchgerechten
Uitsmijter

€ 7,95

Boerenomelet

€ 8,95

3 eieren geserveerd op wit of bruin brood
*supplement ham, kaas, spek en/of zalm €1,00

Omelet met verse groenten en kaas geserveerd op
wit of bruin brood

Pannenkoek Naturel

€ 6,95

12-uurtje

€ 9,95

Beef Burger

€ 11,95

Kipsaté

€ 13,95

*supplement kaas, spek en/of appel €1,00

Twee boterhammen met een uitsmijter kaas, kroket en
tomatensoep

Angus Beef Burger met sla, tomaat, augurk en
‘’De KO saus’’ geserveerd met friet

2 stokken kipsaté, krokante ui, huisgemaakte pindasaus,
sla, atjar en friet

Kogelbiefstuk

€ 14,95

Gebakken Mosselen

€ 13,95

Huisgemaakte Tomatensoep

€ 5,95

met friet of brood, jus en gebakken champignons

Paprika, ui, champignons, pesto en whiskey-cocktailsaus

geserveerd met brood en boter

BORRELKAART
Breekbrood met smeersels

€ 5,25

Bitterballen 8 stuks

€ 5,50

Gemengde bittergarnituur

€ 10,50

Kaastengels

€ 5,50

Warm afgebakken breekbrood met kruidenboter,
tapenade en aioli

8 bitterballen met mosterd

16 gemengde hapjes met sausjes

8 oude kaas loempia’s met chilisaus

= vegetarisch

Butterfly garnalen

€ 6,95

Spicy Chicken Wings

€ 6,95

Nacho’s uit de oven

€ 8,95

Borrelplank “De KO”

€ 18,95

Krokante garnalen met chilisaus

Pittig gemarineerde kippenvleugels met saus

Warme Mexicaanse nacho’s met kaas, crème fraîche,
salsa, jalapeños en guacamole

Bittergarnituur en een combinatie van warme en
koude borrelhapjes

Heeft u een allergie of volgt u een dieet? Laat het ons weten!

