
Keuze uit: Rustique baguette wit/bruin of Italiaanse bol

Koud
Jong belegen kaas

Gezond met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei en salade

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, komkommer, 

zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten

Gerookte zalmtartaar met komkommer, tomaat, rode ui en bieslooksaus

Warm
Twee Elite kroketten met mosterd op witte/bruine boterhammen of een broodje naar keuze

Lauw warme brie met honing tijm, walnoten, komkommer en zongedroogde tomaatjes

(+ spekjes 0,75)

Scampi’s en kip met roerbakgroente, cashewnoten, chilisaus en ketjap

Licht pikante kipreepjes met ananas, paprika, rode ui, cashewnoten en sesamsaus

Gerookte kip met uitgebakken spek, sesamzaadjes, rode ui, ketjap, chilisaus

Irsels broodje met spek, ham, roerei, champignons, paprika, rode ui en dillesaus

Biefstukreepjes met gebakken champignons, rode ui, licht pikante saus en sesamsaus

7,90

11,25

13,25

13,25

9,95

13,95

13,50

12,50

12,50

12,95

17,95

Broodjes LunchVan 11:00 tot 16:30 uur

Per tafel ontvangt u 1 rekening. Apart afrekenen is niet mogelijk.  

Wel mag u de rekening delen door het aantal mensen.



Romige tomaat-basilicumsoep met gehakt en lente-ui 

Mosterdsoep met spekjes en Parmezaanse kaas

Wisselende soep

Tosti ham, kaas

Tosti ham, kaas, tomaat

Tosti Hawai: ham, kaas, ananas

Omelet met ham en kaas

Omelet met kaas en paddenstoelen

Boerenomelet met spek, ham, kaas en roerbakgroenten

Uitsmijter met ham en kaas 

Uitsmijter Veertien: 2 boterhammen en 4 eieren met spek, ui, champignons ham en kaas

Huisgemaakte Soepen 

Tosti’s

Eiergerechten

Wit of bruin brood Van 11:00 tot 16:30 uur

met stokbrood en kruidenboter

Wit of bruin brood Van 11:00 tot 16:30 uur

6,50

6,50

zie bord

6,25

6,75

6,75

10,50

10,95

11,75

10,50

13,95



Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Koud
Gerookte zalmtartaar met komkommer, tomaat en rode ui en bieslooksaus

Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, pijnboompitten

en zongedroogde tomaatjes

Zee salade met gerookte makreel, zalm, Noorse garnalen, bieslooksaus 

en limoendressing 

Warm
Lauw warme brie met honing, tijm, walnoten, pijnboompitten, komkommer

en zongedroogde tomaatjes (+ spekjes 0,75)

Geitenkaaskroketjes met walnoten, komkommer, geitenkaas crumble, rode ui,  

zongedroogde tomaatjes, pijnboompitten en appelstroop dressing (+ spekjes 0,75)

Gerookte kip met uitgebakken spek, sesamzaadjes, rode ui, ketjap, chilisaus

Kipreepjes met ananas, paprika, rode ui, cashewnoten en sesamsaus

Seizoenssalade

Scampi’s en kip met roerbakgroente, cashewnoten, chilisaus en ketjap

Biefstukreepjes met gebakken paddenstoelen, rode ui, licht pikante saus en sesamsaus

Vegetarische salade met komkommer, tomaat, rode ui, paprika, vijgen,  

paddenstoelkroketjes en bieslooksaus

Salades LunchSalades zijn ook na lunchtijd te bestellen

16,95

16,95

19,95

17,50

17,50

16,50

17,50

zie bord

18,95

19,95

17,95



12 uurtje:

- Klein soepje naar keuze: tomatensoep, mosterdsoep of de wisselende soep

-  Drie kleine belegde broodjes: met rundvleeskroketje, gerookte zalmtartaar  

en rundercarpaccio

Hamburger Veertien (ook te bestellen bij diner)

Hamburgerbroodje met 225gr black angus burger, hamburgersaus, gebakken ei,  

gefrituurde ui, bacon, cheddarkaas, tomaat, augurk, sla

(+ friet 3,50)

Kipsate (ook te bestellen bij diner)

Saté spies (250 gr) met salade, kroepoek, gebakken uitjes, atjar,

mayonaise en satésaus

(+ friet 3,50)

Diverse lunchgerechten
14,95

16,50

14,50



Appelgebak    4,50

huisgemaakt door het Areven

Warm appelgebak   4,75

Luuxx Kersenvlaaitje   4,95

met gele room en slagroom

Luuxx Abrikozenvlaaitje  4,95

met slagroom

Warme wafel met poedersuiker 3,95

Warme wafel met kersen  6,25

+ Warme chocolade saus  1,20

+ Bolletje vanille ijs    1,75

+ Slagroom     0,95

Lekker voor bij de koffie

Stokbrood met kruidenboter

Stokbrood met truffelmayonaise, aioli en bieslooksaus

Reypenaer proeverij 4 soorten reypenaer kaas met appelstroop en vijgen

Portie bitterballen 12 st

Portie vegetarische bitterballen 6 st

Butterfly shrimps 10 st

Bittergarnituur Veertien: frikandel, bitterbal, kipnugget, bami en vlammetjes

met mayonaise, mosterd en chilisaus 14 st

Borrelhapjes
4,95

5,75

10,95

6,95

5,95

9,50

9,25


