LUNCHKAART
Sandwiches
Twee stuks getoast brood opgemaakt met een groentegarnering en fruit van het seizoen.
U heeft de keuze uit wit of bruin meergranenbrood.

Gezond met ham en/of kaas
Cheddar cheese
Tonijnsalade (huisgemaakt)
Kipsalade (huisgemaakt)
Scrambled eggs en bacon
Gerookte Zalm

€ 7,75
€ 8,25
€ 8,75
€ 8,75
€ 8,95
€ 8,95

Missy the white goat

€ 8,25

Twee stuks brood (wit of meergranen) met zachte geitenkaas en walnoten uit de oven en honing.

Clubsandwich

€ 7,95

Een sandwich van lichtgetoast brood, bruin of wit, met roomkaas, tomaat, komkommer en rijkelijk
belegd met zalm of gerookte kip.

Fingersandwiches

€ 7,95

Assortiment van 4 verschillende fingersandwiches, wit en bruin brood, belegd met vis, vlees en roomkaas

Tosti’s
Alle tosti’s worden geserveerd met tomatenketchup.

Ham en/of Kaas
Fricandeau, kaas en ui
Hawai (ham, kaas en ananas)

€ 3,50
€ 3,75
€ 3,75

Big Ben
De naam zegt het al, een uitermate royal(e) gestapelde sandwich, wit of bruin brood, met
onder andere groente en fruit van het seizoen en een rijkelijk (dubbel) belegd.

Roomkaas
Zalm
Tonijnsalade (huisgemaakt)
Kipsalade (huisgemaakt)

€ 8,25
€ 8,95
€ 8,75
€ 8,75

Welsh Rarebit

€ 8,25

Gerecht uit de 17e eeuw. Als arme mensen in Wales wilden eten, gingen ze konijnen stropen
op het land van hun landheren. Wanneer dit mislukte, zorgde de vrouw des huizes voor een
troost ‘Welsh Ra(re)bit’. Houdt u van tosti’s of kaasfondue dan is dit heerlijke gerecht van
getoast brood met in bier en kruiden gesmolten Cheddar echt iets voor u. Onze Welsh Rarebit
wordt geserveerd met een frisse salade.

Stottie
Een groot en plat wit broodje.

Scrambled eggs
Scrambled eggs ham en/of kaas
Scrambled eggs en cheddar
Scrambled eggs en gebakken tomaat en ui
Scrambled eggs en bacon
Scrambled eggs en gerookte zalm

€ 6,95
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,25
€ 8,75
€ 9,25

Speciaal aanbevolen de ‘Farmer Stottie’
Scrambled eggs met kaas, gebakken champignons, spekjes, ui en paprika

€ 9,25

Pie’s
De pie’s worden geserveerd met een garnering.

Cheese-onion
Vegetarian
Beef-onion
Chicken-mushroom
Cornish (gevuld met aardappel, groenten en rundvlees)

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75

Crumpets
Een Schots pannenkoekje gemaakt van gistdeeg, heel bijzonder van smaak.

2 Crumpets met bacon, ui en gesmolten cheddar
2 Crumpets met getoast in de oven met boter en jam
2 Crumpets met scrambled eggs
2 Crumpets met scrambled eggs en cheddar

€ 3,95
€ 3,15
€ 3,15
€ 3,95

Hartige scones
3 halve scones met gesmolten cheddar, bacon en ui
3 halve scones met geitenkaas uit de oven met walnoten en honing

€ 4,25
€ 4,25

Pannenkoek
Naturel
Appel of Ananas
Ham en/of kaas
Gesmolten cheddar
Bacon
Gesmolten cheddar en bacon

€ 4,75
€ 5,25
€ 5,75
€ 5,75
€ 5,95
€ 6,50

Soep van de dag

€ 4,25

Deze soep wordt geserveerd met toast en boter

Etagère Hartig
Een samengestelde etagère bestaande uit 5 hartige hapjes. Geef door wat u niet lust.

€ 7,75

Haggis

€ 11,25

Niet-kenners denken bij het Schotse gerecht Haggis aan gemalen schapenmaag, een
omschrijving waar menig mensenmaag zich van omdraait. Gelukkig klopt het niet, hoewel het
schaap een belangrijke rol in het gerecht speelt. De Schotse slagers hullen zich doorgaans in
geheimzinnigheid wanneer je naar de ingrediënten vraagt. Haggis bestaat uit longen, lever en
hart, aangevuld met schapenvlees, haverkorrels, gemalen niervet en een mix van
verschillende kruiden. Al deze ingrediënten worden fijngehakt en in een lege schapenmaag
‘verpakt’ en gekookt. De maag zelf eet je niet op.
Wij serveren u een portie Haggis met getoast bruinbrood en een frisse salade.

Quiche

€ 9,95

U kunt kiezen uit een vegetarische variant of een quiche met vlees of vis.
Wisselend op voorraad. Onze quiches worden geserveerd met een frisse salade.

Groente omelet (vegetarisch)

€ 10,95

Een dubbelgeklapte omelet gevuld met geroerbakte groente, geserveerd met een frisse salade
en getoast brood.

Engels Ontbijt

€ 14,50

Een typisch Engels ontbijt bestaande uit:
Jus d’orange, getoast brood, jam, fruit salade, rauwkostsalade, pancake met honing,
gebakken spek, gebakken worstjes, witte bonen in tomatensaus, en eieren (keuze uit
gebakken of scrumbled). Daarnaast heeft u een keuze uit thee, koffie, melk of karnemelk.

Ploughman’s Lunch

€ 11,95

Een echte lunch voor de stevige trek. Onze Plougman’s Lunch bestaat uit getoast bruinbrood
met ham, cheddarkaas en gebakken bacon. Daarnaast krijgt u een rauwkostsalade, een
fruitsalade, een hardgekookt ei en een warme mini porkpie.

Stadshap
Een combinatie van soep van de dag en een portie van 4 fingersandwiches (bruin en wit
brood) belegd met vis, vlees en roomkaas.

€ 11,25

MAALTIJDSALADES
Alle salades worden geserveerd met getoast brood en boter.

Tea-rose Salad (vegetarisch)

€ 7,25

Een frisse rauwkostsalade met onder andere paprika, wortel, tomaat, komkommer, uitjes en
augurk.

Chicken Salad

€ 8,95

Een salade bestaande uit stukjes gerookte kipfilet, ananas, ei, gemengde pitten.
Geef zelf even aan of de kip warm of koud moet zijn.

Tuna Salad

€ 9,95

Een frisse salade bestaande uit tonijn, zongedroogde tomaatjes, olijven, kappertjes, fetakaas,
paprika en rode ui.

Mc Cartney’s Salad (vegatarisch)
Een heerlijke salade met paprika, croutons, ui, tomaat, augurken en parmezaanse kaas.
Bovendien krijgt u bij deze salade een vegetarische pie.

€ 10,95

Blue Stilton Salad (vegetarisch)

€ 10,95

Een topper voor de liefhebber van blauwschimmelkaas. Een frisse salade met stukjes verse
peer, walnoten en Blue Stilton. Dit alles met een crème van Balsamico.

