U kunt tussen 12:00 en 17:00 bestellen van de lunchkaart.
SOEPEN
Tomatensoep
Courgettesoep vegan
Thaise kippensoep met noodles
Erwtensoep met roggebrood en katenspek

€6,€6,€6,50
€7,-

SALADES (als maaltijdsalade + €2,75)
Bonensalade met parelcouscous, little gem, amandelen
en rozijnen vegan
€9,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, zongedroogde
tomaat, pecannoten en balsamico
€10,Salade met lauwwarme geitenkaas, zongedroogde
tomaat, pecannoten, balsamico en spekjes
€10,50
Vissalade met gerookte zalm, garnaaltjes en
makreel met ei en kappertjes
€11,25
DIVERSE BROODJES witte of bruine bol of zacht puntje
Glutenvrij broodje
+ €2,Hummus en
€6,50
Jonge kaas
€5,50 gegrilde groenten vegan
Oude kaas
€6,Rosbief
€7,Eiersalade
€5,50 Warm vlees
€7,Boerenham
€6,Tonijnsalade
€7,Gebakken ei en spek
€6,Geitenkaas, pesto €9,Rotterdamsch kroketje
€6,50 honing, pijnboompitten
Vegetarische kroket vegan €7,Garnalensalade
€9,Gezond
€6,50 Gerookte zalm
€9,DIVERSE LUNCHGERECHTEN
Boterham zoet (jam, hagelslag of pindakaas)
€3,50
2 kroketten
met brood €8,50 | met friet
€9,50
2 vegetarische kroketten vegan
met brood €9,50 | met friet €10,50
Gehaktbal
met brood €9,50 | met friet
€10,50
12-uurtje (2 boterhammen met kaas, rosbief, kroket) €10,25
12-uurtje soep (12 uurtje met een tomatensoepje)
€11,25
12-uurtje Weststrate (12-uurtje soep met een
gebakken eitje)
€12,25
12-uurtje vega (2 boterhammen met oude kaas, gegrilde
groenten, vegetarische kroket en een courgettesoepje)€12,50
12-uurtje vis (toast met zalm, tonijnsalade, garnalenkroket en
een vissoepje)
€13,50
Gegrild Turks brood met paddenstoelen
en gorgonzola
€9,75
Calamares met salade en friet of brood
€9,25
Patatje stoofvlees
€11,Focaccia carpaccio met pesto, rucola en parmezaan €12,Kipsaté met friet of brood, zoetzuur en seroendeng
€13,50
Rundsaté met friet of brood, zoetzuur en seroendeng €17,Hamburger de Waal speciaal met coleslaw en friet
€13,50
Kogelbiefstuk met salade, friet en jus
€21,-

EIERGERECHTEN
Uitsmijter naturel
2 eieren €5,50 | 3 eieren €6,Uitsmijter ham of kaas
2 eieren €6,50 | 3 eieren €7,25
Uitsmijter ham en kaas
2 eieren €7,- | 3 eieren €8,Uitsmijter rosbief
2 eieren €7,- | 3 eieren €8,Uitsmijter spek
2 eieren €7,- | 3 eieren €8,Uitsmijter 3 in de pan (ham, kaas en rosbief)
€8,Omelet naturel
€6,Omelet champignons, ham of kaas
€8.Per extra ingrediënt
€1,25
Spaanse omelet chorizo, olijven, aardappel en
groenten
€9,75
Roerei naturel met toast en boter
€7,50
Roerei tomaat en bacon met toast en boter
€8,75
Roerei gerookte zalm met toast en boter
€10,TOSTI’s wit of bruin brood
Tosti ham / kaas
€4,Tosti kaas
€4,Tosti kaas-tomaat
€4,Tosti hawaiï
€4,75
Tosti gebakken ei
€4,25

Tosti met geitenkaas
en pomodori
€6,Tosti met pesto, brie en
rauwe ham
€6,Tosti met suçuk, kaas
en pesto
€6,-

SANDWICHES wit of bruin brood
Tonijnsandwich
€8,50 Clubsandwich
Sandwich Rotterdamsche
Zalmsandwich
oude kaas
€8,-

€9,€10,-

Bent u allergisch voor één of meerdere voedingsmiddelen, vraag
dan om onze allergenenkaart. Kruisbesmetting van allergenen is in
onze keuken nooit voor 100% uit te sluiten.

