Menukaart

LUNCHGERECHTEN tot 17.00 uur
Genieters lunch

1

Broodje gezond

1

2

3

12 16

wit of bruin brood met een uitsmijter, rundvleeskroket en
een kopje tomaten- of mosterdsoep 9,50
2

16

6

baguette met kaas, ham, komkommer, tomaat, een eitje en
rauwkost 7,50

Panini Caprese

2

3

12

gegrilde panini met mozzarella, tomaat en pesto 6,50

Panini salami

1

2

SOEP & VOORGERECHTEN

SALADES

Stokbrood

Salade geitenkaas

met kruidenboter 5,00

3

Duitse mosterdsoep 1
met spekjes en room 5,00

Panini cajun kip

Romige tomatensoep 2
geserveerd met croutons 5,00

Tosti classic

1

2

6

16

twee sneetjes brood met ham, kaas en ketchup 4,00

Authentieke Duitse curryworst
geserveerd met frites 6,50
Beefburger Deluxe

1

3

4

3

twee bourgondische rundvleeskroketten met wit of bruin
brood en mosterd 7,50

Spaghetti bolognese

1

geserveerd met rucola en
Parmezaanse kaas 9,50

Fish & chips

heerlijk gebakken lekkerbek met frites en een frisse
remouladesaus 8,50

Koos Konijn broodtrommel

gevuld met een kindertosti, komkommer en Capri-Sun 6,50

De broodtrommel mag je houden!

tomatensaus en kaas 8,00

Originale

tomatensaus, mozzarella, cherrytomaatjes en rucola 11,00

Quattro Stagioni

1

1

2

Funghi

2

Salami

Hawaï

Huisgemaakte gepaneerde schnitzel 300 gr.
geserveerd met saus naar keuze en frites 17,50
Rösti Teller

4

met zoetstof

3

6

6

12

Pollo

tomatensaus, kaas, ui, paprika en gekruide kip 11,00

Carne

1

2

16

tomatensaus, kaas, kip, salami, ham,
paprika en ui 12,75

12 16

Kinderpizza Margherita
tomatensaus en kaas 6,75

Rustikaal pannetje

Kinderpizza Hawaï

1

2

3

6

12 16

1

2

3

6

1

16

2

tomatensaus, kaas, ham en ananas 7,75

Kinderpizza Salami

1

2

tomatensaus, kaas en salami 7,75

12 16

botermalse biefstuk, varkenshaasmedaillon, gekruide kipﬁlet
en cevapcici, geserveerd met groente en wedges 21,50

1

2

tjes, fritessaus,
* Geserveerd met frie
tjes en
appelmoes, snoeptomaa
komkommer
12

met smaakversterkers

16

authentiek pannetje met rösti, kipﬁlet, champignonsaus,
tomaat en rucola, gegratineerd met kaas 17,50

Mixed grill

en als toetje een Koos Konijn beker met vanille-ijs
of vers fruit

3

2

2

Klassieke runderstoverij
geserveerd met frites 15,50

• Spaghetti bolognese 1
• Couscous met groente
• Rundvleeskroket * 3
• Schnitzeltje*
• Vissticks*
• Kipnuggets*

met antioxidanten

1

1

varkenshaasmedaillons met spek- en uiensaus, geserveerd
op een bedje van groente en rösti’s 19,50

met keuze uit:

2

2

tomatensaus, kaas, tonijn, rode ui en paprika 11,00

Koos Konijn kindermenu 9,50

met conserveermiddelen

1

Tonno

12 13

Poﬀertjes met poedersuiker en Nutella 3,50

1

2

tomatensaus, kaas, ham en ananas 9,00

HOOFDGERECHTEN vanaf 17.00 uur

2

1

tomatensaus, kaas en salami 9,00

met pijnboompitjes en Parmezaanse kaas 10,25

1

16

2

tomatensaus, kaas en champignons 9,00

Geserveerd met brood

Traditionele rundercarpaccio

1

tomatensaus, kaas, salami, paprika, ham
en champignons 9,00

met gebakken kip, spekjes, Parmezaanse kaas,
een gekookt eitje, croutons en caesardressing 12,25

Tomatensoepje met brood 2,50

geserveerd met salade en frites

Kroket duo

Caesar salade

3

KINDERGERECHTEN

met gebakken ei, crispy bacon
en burgersaus, geserveerd
met frites 9,50

Huisgemaakte schnitzel 150 gr.
9,50

2

16

16

3

Margherita

met walnoten en honing 12,25

gegrilde panini rijkelijk belegd
met salami, mozzarella en pesto 6,50
gegrilde panini met gekruide kip, rode ui en kaas,
geserveerd met bijpassende saus 7,25

PIZZA’S

6
12
13
16

met suiker en zoetstof
met kleurstof
gezwaveld

met fosfaat

Allergeneninformatie? Vraag ernaar bij onze medewerkers

Snoekbaars op de huid gebakken

1

2

6

12 14

geserveerd met hollandaisesaus en frites 17,50

Spaghetti bolognese

BORRELGARNITUUR

1

geserveerd met rucola en Parmezaanse kaas 12,50

Gepofte aardappel

Traditionele Flammkuchen

12

geserveerd met gefrituurde uienringen en crème fraîche met
kruiden 11,50
Alle hoofdgerechten zijn inclusief het gebruik van het
saladebuﬀet 1 2 4 6 12 13

2

Rundvleesbitterballen
12 stuks 7,00

3

12

Gemengde bittergarnituur

bitterballen, kipnuggets en frikandellen
(seperatorenvlees) 2 3 12
12 stuks 7,50

Extra bij te bestellen:

• Schaaltje seizoensgroente 2,50
• Pepersaus 2 , champignonroomsaus 1 2 , zigeunersaus
spek- en uiensaus 1 2 of hollandaisesaus

1

volgens authentiek Duits recept 6,50

1

6

,

Tortillachips

2

3

12

met een chili- en avocadodip 6,50

