
 

 

Soepen 
Tomatensoep   5.40    
doorgeslagen met crème fraîche 

 

Uiensoep   6.00    
authentieke Franse uiensoep 

 
Soep van de chef   6.00 
proef het seizoen 

 

Uitsmijters 
3 Barneveldse eieren op wit, bruin of mais vloerbrood 

 

Naturel   7.50    

Boerenham of jong belegen kaas   8.00    
Boerenham en jong belegen kaas   8.50 
Veluws gebraad   8.50 
 

Boerenomelet   9.50    
met champignon, paprika en ui. Uit te breiden  

met boerenham en / of jong belegen kaas 

 
boerenham of jong belegen kaas + 0.50 
boerenham en jong belegen kaas + 1.00 

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 



 

 

Tostis  
gemaakt van wit, bruin of mais vloerbrood 

 

boerenham of jong belegen kaas   4.50    
boerenham en jong belegen kaas   5.00 
 
Croque Madam   6.00 
met boerenham, jong belegen kaas  
en gegratineerd met een romig eitje 

 

Belegde broodjes 
Je kunt kiezen uit: stokbrood, wit, bruin of mais 
vloerbrood 

 
De woelige baren   10.50 
één broodje belegd met Schots gerookte zalm, 
wasabimayonaise, komkommerlinten en een zacht 
gekookt ei. Eén broodje met onze bekende tonijnsalade 
met tonijn, mais, rode biet en Madame Jeanette 

 
Carpaccio   9.50 
belegd met de lekkerste carpaccio van de  
omgeving! Met Parmezaan, pijnboompitten  
en honing-mosterd-basilicumdressing  

  
 

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 



 

 

 
12 uurtje   9.95 
complete lunch met een klein soepje, kroket  
en kleine uitsmijter met ham en kaas 
 

Bagel met zalm   9.75 
heerlijke sesambagel met Schots gerookte zalm  
en frisse kruidenroomkaas 
 

Twee kroketten met brood   7.95 
heerlijke kroketten gemaakt van runderragout  
 

Pulled pork   8.50 
langzaam gestoofd en gemarineerd  
varkensvlees met BBQ-saus en augurk 
 

Middag proeverij   12.50 
drie kleine broodjes met: brie, Schots  
gerookte zalm en onze heerlijke carpaccio 
 

Warme brie   8.25    
wit stokbroodje met brie, frambozenchutney en walnoot 
 

Wrap gezond   7.75    
met ham, kaas, tomaat, komkommer en geserveerd met 
een dip van crème fraîche en groene kruiden 
 

Bagel Serranoham   9.75 
sesambagel met Serranoham, balsamicodressing, 
pijnboompitten en Parmezaan 

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 



 

 

Plates 
Balgehakt   8.95 
heerlijke balgehakt van slagerij Visser met 
huysgemaakte jus 

 
Kip op ’n stokkie   13.50 
gemarineerde kipfilet overgoten met satésaus en 
afgemaakt met seroendeng 

 
Lunterse deurmat   13.50 
peperschnitzel met pepersaus of champignon-roomsaus 

 
Zeebaars   16.50 
op de huid gebakken en geserveerd  
met een krachtige kreeftensaus 

 
Hamburger   12.50 
sappige Black Angus hamburger op een broodje van 
bakkerij de Vries met Romeinse sla, tomaat, rode ui  
en huysgemaakte hamburgersaus 

 
extra opties: Cheddarkaas  + 1.00 
  jalapeño pepers  + 0.50 
 
ook los te bestellen 

 
 

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 



 

 

 

Maaltijdsalades 
Geitenkaassalade   13.50    
salade met geitenkaas, zomers fruit, walnoot en 
vinaigrette van aardbeien 

 
Antilliaanse tonijnsalade   13.95 
de in omstreken bekende salade met tonijn,  
rode biet, mais en Madame Jeanette 

 
Zalmsalade   13.95 
salade met Schots gerookte zalm,  
mierikswortelsaus en rode ui 
 
Serranoham salade   13.95 
salade met Serranoham, pijnboompitten,  
Parmezaan en balsamicodressing 

 
Gambasalade   13.95 
salade met in cajunkruiden gebakken gamba’s,  
croutons en chili-mayonaise 

 
Caesarsalade   12.75 
salade met Romeinse sla, croutons, gerookte kippendij, 
spekjes, ei, Parmezaan en een klassieke Caesardressing 

 

ook vegetarisch te bestellen    

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 



 

 

 

Koude gerechten 
Carpaccio de Wormshoef   11.25 
de lekkerste carpaccio van de omgeving! Heerlijk met 
Parmezaan, pijnboompitten en honing-mosterd-
basilicumdressing 

 
Carpaccio de Wormshoef “Grande”   17.95 
geniet met volle teugen! 

 
 

Bijgerechten 

Plankje breekbrood   5.95    
met 3 verschillende smeersels 

 

Bakje friet   2.75    
met mayonaise 

 

 
 
 
 

Lunchkaart 12.00 – 16.00 uur 


