Borrel & Lunch
Borrelkaart:
(Tot half uur voor sluitingstijd te bestellen)
- Bourgondiër Bitterballen 6 / 10 st. 6,00 / 9,50
- “Calamares” inktvisringen
6,50
- Mandje brood met smeersels *
5,50
- Puntzak friet met mayo *
3,00
- “Zuiderzwam” Oesterzwambitterballen *
7,00
- Vlammetjes * vegan
6,50
- Plankje leverworst van Slagerij LeJeune
5,00
- Kaasplateau klein / groot
6,50 / 12,50
- Gebak v/d dag
4,50
- Appelgebak met slagroom
4,00

Eten wat de pot schaft:
Elke vrijdag serveren we een 3-gangen keuze
menu voor €26,90 p.p. De keuken is open vanaf
17.00 uur.
Reserveren:
U kunt bij ons reserveren voor “Eten wat de pot
schaft” en voor de lunch (m.u.v. zat-zondag).
Telefonisch of via de mail. Reserveringen via de
mail zijn akkoord als u een bevestigingsmail
ontvangt. Wilt u op dezelfde dag reserveren, dan
graag telefonisch.
Naast het café hebben we een zaal met eigen
tuin. Ideaal voor feesten en partijen.
Nieuwsgierig? info@cafezomerlust.nl
Voedselallergie? In onze producten kunnen
verschillende soorten allergenen aanwezig zijn.
Heeft u een vraag over de samenstelling van een
product? Vraag het een medewerker. We helpen u
graag.

Lunchkaart: (Tot 17.30 uur te bestellen)
Vegetarische dagsoep*
Tomatensoep* met / zonder balletjes

6,00
5,50

Nachos uit de oven, crème fraîche dip

6,90

Panini’s:
- Geitenkaas, gegrilde groenten *
- Mozzarella, tomaat en pesto *
- Katenspek en / of Passendale kaas
- Zalm, kappertjes en rode ui

7,50
6,50
8,50
9,50

Kindertosti casinobrood ham en/of kaas* 3,90
Warm: Keuze bruin of wit “Broodheeren” brood.
Met friet €2,- meerprijs.
- Kroketten van “De Bourgondiër”
9,75
- Garnalencroquetjes van “Holtkamp’’
- Huisgemaakte gehaktbal

13,75
9,00

Broodje brioche burger (100% rund) 14,50
Broodje brioche Raw No Beef burger * 15,50
Beide worden geserveerd met steakhouse friet
Sla/ tomaat/ augurk/ ui en saus

Belegd brood : bruin of wit “Broodheeren” brood.
Als maaltijdsalade (€2,50 meerprijs)
- Avocado, hummus, gegrilde groente, 9,50
Ras El Hanout sesam *
- Gerookte zalm, ei, kappertjes,
rode ui, bieslookcrème
11,50
- Carpaccio van Slagerij “LeJeune” rucola,
geroosterde pitjes, oude kaas,
truffeldressing
10,50
*Vegetarisch

