LUNCH
ELKE DAG VAN 12.00 TOT 16.30 UUR

BROODJES

Geserveerd op rustiek wit of bruin volkoren brood
(brood kan vervangen worden door glutenvrij brood)

Lauwwarme pittige kip met avocadocrème, sla en zonnebloempitten

€ 8,70

Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

€ 9,80

Lauwwarme beenham met champignons en honing-mosterdsaus

€ 7,90

Tonijnsalade met kappertjes en bosui

€ 7,50

Lauwwarme geitenkaas met spek en tomaat

€ 8,80

2 Rundvleeskroketten met mosterd

€ 7,60

Boerenomelet met kaas, verse groenten en champignons

€ 8,80

Uitsmijter met kaas en/of ham

€ 7,80

BOTERHAL SPECIALS
Twaalf uurtje: mini Caesar salade met kip, tomatensoepje of

€ 11,90

mosterd-truffelsoepje en een rundvleeskroket met brood
Wrap met verse tonijntartaar, sesam, avocado en wasabimayonaise

€ 8,90

Wrap met verse en gerookte zalm, komkommer en pesto

€ 8,90

Pizza quattro formaggi

€ 7,90

Pizza met Coppa di Parma, rucola en truffelmayonaise

€ 8,50

Clubsandwich met bacon, kip, tomaat, sla en mayonaise

€ 9,40

Clubsandwich met gerookte zalm, tomaat, sla en mayonaise

€ 9,80

2 Mini ‘Black Angus Beef’ hamburgers met augurk, rode ui, salade,

€ 12,90

friet en mayonaise
2 Mini ‘Black Angus Beef’ cheeseburgers met augurk, rode ui, salade,

€ 13,50

friet en mayonaise
€ 3,90

Huisgemaakte friet met mayonaise
Zie de volgende bladzijdes voor meer
lunchgerechten.

= vegetarisch

= lactosevrij

LUNCH

= glutenvrij

LUNCH
Tapasplank 'Vega' Brood met aioli, krokante uienringen met
chilisaus, gemarineerde olijven, gerookte amandelen, 2 kazen,
gegrilde groenten en salade 'Caprese'

€ 19,60

Tapasplank 'Borrel' Crunchy chicken met chilisaus, kaasloempiaatjes,
bitterballen met mosterd Aziatische kippenboutjes met sesam en
lavas-dipsaus, mini frikandellen, kaas en salami

€20,40

Tapasplank 'Boterhal' Brood met aioli, 'pinchos' met geitenkaas,
serranoham en gegrilde paprika, Aziatische kippenboutjes met sesam
en lavas-dipsaus, olijven, kaas, mini tomaatjes, krokante uienringen
met chilisaus, salami en wasabinootjes

€ 23,80

Tapasplank' Deluxe' Brood met rode tapenade, gepelde gamba's met
knoflook en citroen, olijven, gerookte amandelen, 'pinchos' met
geitenkaas, serranoham en gegrilde paprika, tonijnsashimi met
wasabi en soja, coppa di Parma, gerookte Schwarzwalderham,
mini tomaatjes en 2 kazen

€ 27,40

PANINI’S
Panini ham-kaas

€ 4,00

Panini met brie, tomaat en pesto

€ 5,00

SALADES

Met brood geserveerd

Caesar salade met kip, Parmezaanse kaas, croutons en ei

€ 9,80

Caesar salade met gamba's, Parmezaanse kaas, croutons en ei

€ 11,90

Salade 'Caprese': buffelmozzarella, tomaat, basilicum en olijfolie

€ 9,70

Salade met feta, watermeloen, komkommer en munt

€ 9,40

Thaise salade met lauwwarme ossenhaaspuntjes, komkommer,

€ 12,90

peultjes en cashewnoten

SOEP

Met brood geserveerd

Tomatensoep met kruidenroom

€ 5,80

Mosterd-truffelsoep

€ 6,90

DESSERTS
Kaasplank met notenbrood, druiven en appelstroop

€ 9,90

Bananen-amandel cake met witte chocolade en rood fruit

€ 7,50

Appeltaart

€ 3,50

Appeltaart met slagroom

€ 4,00

= vegetarisch

= lactosevrij

LUNCH

= glutenvrij

