12.00 UUR
/
17.00 UUR

Koude en Warme lunch gerechten
Half stokbrood Gezond

Peelham, jonge kaas, sla, tomaat, komkommer, ei, dressing, wit of bruin		

Half stokbrood Tonijnsalade

Huisgemaakte tonijnsalade, kappertjes, rode ui, wit of bruin		

Club sandwich kip

Kipfilet, spek, mayonaise, sla, komkommer, tomaat, chips, wit of bruin		

Club sandwich zalm

Huisgemaakte eiersalade, gerookte zalm, komkommer, sla, chips, wit of bruin		

Caesarsalade

Gegrilde kip, ansjovis, Parmezaanse kaas, Romeinse sla 		

Scampisalade

Gebakken scampi’s, mango ,pijnboompitten ,Parmezaanse kaas, citroenvinaigrette		

Salade Vega

Geitenkaas, noten, tomaat en olijven		

Carpaccio

Traditionele carpaccio van Henry’s House met truffelcrème en Parmezaanse kaas		

Tomatensoep

Pomodori tomaat, crème fraiche en bieslook		

Soep van de dag

Elke dag anders!		

Vissoep Siem

Een aanrader!		

Tosti ham/kaas

Peelham en jonge kaas		

Tosti zalm

Gerookte zalm en verse geitenkaas 		

Tosti chef

Peelham, jonge kaas, spek, gebakken champignons, spiegelei		

Uitsmijter

Uw keuze kaas, ham en/of spek, wit of bruin brood		

Omelet

Uw keuze kaas, ham en/of spek, wit of bruin brood		

Rundvleeskroket met brood

2 ambachtelijke kroketten, wit of bruin brood, mosterd

Garnalenkroket met brood

2 ambachtelijke garnalenkroketten, wit of bruin brood, mosterd

Allergenen? Informeer bij onze medewerkers

8.75
8.75
9.75
10.75
Klein/Groot
11.50/16.50
12.25/17.75
11.50/16.50
12.75
5.75
6.50
9.00
5.75
8.75
8.75
8.50
9.25
8.25
9.50

Koude en Warme lunch gerechten
Limousin burger

Kwaliteit runderburger op hamburgerbroodje, sla, tomaat, komkommer, ui, truffelcrème, gebakken ei, spek

Saté van de haas

Varkenshaas met satésaus, atjar, kroepoek en frites

Lunchuurtje Siem

Kopje soep, uitsmijter ham/kaas, sneetje brood met kroket en huisgemaakte salade

15.75
16.75
13.50

Portie frites met mayonaise 2.95

Borrelhapjes
Brood van Siem, per 2 personen
2 smeersels, kruidenboter en roomboter

5.50

Portie bitterballen

6 of 12 stuks met mosterd

4.80 / 9.00

Portie vlammetjes

6 of 12 stuks met saus

4.80 / 9.00

Portie kaassoufflés
6 of 12 stuks met saus

4.80 / 9.00

Bittergarnituur

Gemengde snacks,12 stuks met sausjes

9.00

Kaasplankje

Hollandse/Belgische kazen, Limburgse stroop, kletzenbrood

9.75

Gebak/ijs
Limburgse vlaai, keuze uit abrikozen, kersen of kruimel

3.20

Limburgse vlaai met slagroom, keuze uit abrikozen, kersen of kruimel

3.75

Huisgemaakt appelgebak

3.95

Huisgemaakt appelgebak met slagroom

4.50

Huisgemaakt appelgebak met vanille-ijs

4.75

Huisgemaakt appelgebak met vanille-ijs en slagroom

5.25

Dame Blanche Vanille ijs, slagroom en warme chocolade saus

6.75

Coupe Siem Sorbets van Florence met vers fruit en slagroom

8.50

Kinderijs 2 bolletjes vanille ijs met slagroom

4.00

Allergenen? Informeer bij onze medewerkers

