BROODGERECHTEN:
Ciabatta’s (wit of bruin):
Gezond (ham, kaas, komkommer, tomaat, gekookt ei)					
€ 6, 75
Eiersalade (ei, peterselie, kerrie, gember)					
€ 5, 50
Tonijnsalade (tonijn, rode ui, olijven, kappers) 			
€ 6, 75
Warm vlees met pindasaus (ambachtelijke fricandeau)
€ 6, 50
Warm vlees special (gebakken ui, gebakken ei en pindasaus) 			 € 8, 25
Carpaccio (pestomayonaise, tomaat, rucola, pittenmix)				
€ 7, 25
Warme kippendij (ui, pindasaus)
€ 7, 75

Boerenbrood (wit of bruin):
Ambachtelijke slagers gehaktbal uit de jus
Twee ambachtelijke kroketten met brood

€ 6, 50
€ 7, 50

EIERGERECHTEN (boerenbrood wit of bruin):
Uitsmijter ham of kaas
Uitsmijter ham en kaas
Uitsmijter gebakken uien of champignons
Uitsmijter spek
Omelet naturel
- Extra champignons, uien, spek, salami, ham of kaas

€ 7, 50
€ 8, 50
€ 7, 75
€ 7, 95
€ 7,00
€ 0, 75

Het “Zweefvliegertje

€ 6, 50

Ciabatta met kroket, een boterham met ham of kaas en een gebakken ei

De “Hoogvlieger”
Ciabatta met kroket, een boterham met ham of kaas, een gebakken ei,
glaasje soep van de dag en koffie, thee, melk of karnemelk

€ 9, 50

SOEPEN (geserveerd met boerenbrood):
Huisgemaakte tomatensoep
Soep van het moment					 			

€ 4, 95
€ 4, 95

LUNCHKAART

Bij elk lunchgerecht een soepje voor € 2,50 				

TOSTI’S (keuze uit wit of bruin brood):
Tosti kaas
Tosti ham en kaas
Tosti salami en kaas
Tosti Hawaï (ham, kaas, ananas)
Tosti brie (brie, honing, pittenmix)

€ 3, 95
€ 4, 25
€ 4, 95
€ 4, 95
€ 5, 25

Grote trek? Maak van je tosti een XL voor slechts € 1,50 extra!

Gefrituurde uienringen in bierbeslag (tomaat, komkommer, balsamico)
Geitenkaas (pittenmix, rode ui, komkommer, tomaat)
Warme kippendij (chilisaus, uien, champignons)

Carpaccio - 100% biologisch rundvlees

€ 7, 95
€ 8, 95
€ 8, 95
€ 1 0, 95

Pestomayonaise, Grana Padano, pittenmix, tomaat, rucola

Carpaccio Terlet XXL (200 gram)

€ 1 9, 50

Pestomayonaise, Grana Padano, pittenmix, tomaat, rucola

WARME LUNCHGERECHTEN:
Terlet burger (100% beef, rode ui, tomaat, sla, augurk)
Tuna melt (kaas, tonijn, rode ui, paprika)
Kleine geitenkaasquiche met side-salad

Het “Vliegende visje”

€ 8, 50
€ 8, 95
€ 7, 95

€ 1 0, 25

Fish and chips met tafelzuur, remouladesaus en citroen

FRITES:
Portie frites
Portie frites met kroket, frikandel of kipcorn

€ 3, 50
€ 5, 50

LUNCHKAART

SALADES (geserveerd met boerenbrood):

