Lunch van de dag

Passie’s lunchduo € 10,-

wisselende prijs

De bediening vertelt u er graag meer over

Passie’s lunchkaart
Passie voor soep

Soep naar keuze, gecombineerd met een broodje
carpaccio, tonijnsalade of geitenkaas

Heeft u allergieën? Meldt het ons.

Groene Passie

Geserveerd met brood en boter

Geserveerd met brood en boter

Bospaddenstoelen crème soep

€ 7,-

Soep van de dag

€ 7,-

De bediening vertelt u hier graag meer over
………………………………………………………………

Passie voor bollen
Keuze uit wit of bruin

Tonijnsalade

€ 7,10

Warme beenham

€ 8,.10

Tonijn, kappertjes, augurk, komkommer,
tomaat en gemengde salade
Honing mosterdsaus, komkommer en
gemengde salade

Salade Carpaccio

€ 12,75

Salade geitenkaas *

€ 12.75

Salade (pittige) gamba’s

€ 13.75

Truffelmayonaise, pijnboompitten,
Parmezaan, bacon en gemende salade
Gemengde salade, gekarameliseerde
geitenkaas, tomaat, walnoten en perzik
Gemengde salade, gebakken in knoflook en
pepers, yoghurt citroen dressing en Cherry
tomaat
………………………………………………………………

Passie voor brood
Keuze uit wit of bruin

Gerookte zalm

€ 8,10

Warme geitenkaas *

€ 8,10

Warme kip

€ 8,60

Komkommer, ei, kruidenroomkaas en
gemengde salade

Clubsandwich Passie

€ 9,60

Clubsandwich vis

€ 9,85

Tosti speciaal

€ 5,10

Boerenomelet

€ 8,60

Kaas, gerookte kip, bacon, komkommer,
tomaat, gemende salade, kerriemayonaise en
friet

Perzik, walnoten, gekarameliseerde geitenkaas
Gerookte zalm, tonijnsalade,
en gemengde salade
kruidenroomkaas, komkommer, tomaat,
Brie *
€ 8,10 gemengde salade en friet
Uit de oven, pest0, pijnboompitten en
Gegrilde groenten op toast*
€ 8,10
gemengde sla
Verschillende gebakken groenten – toast Carpaccio
€ 8,60 humus
Truffelmayonaise, pijnboompitten,
Tosti
€ 3,60
Parmezaan, bacon en gemende salade
Ham en kaas
Oosterse marinade, ui en champignons
………………………………………………………………

Passie voor lunchgerechten
Varkenshaas saté

Friet, pindasaus, kroepoek en sla

Black Angus burger

€ 14.50
€ 14.50

Cheddarkaas, komkommer, tomaat, gemengde
sla, truffelmayonaise en friet

Twee kroketten

€ 7,10

Keuze uit brood of friet. Geserveerd met
mosterd

Ham, kaas, ui en tomaat
Ham, kaas, ui, champignons en paprika

Uitsmijter Passie

€ 11.00

Uitsmijter

€ 7,60

Carpaccio, truffelmayonaise, pijnboompitten,
bacon, Parmezaan en sla
Ham, en/of kaas en sla. Spek (+ €0,50)

Passie’s lunchkaart
Kinderlijke passie

Heeft u allergieën? Meldt het ons.

Een hapje passie

Kleintje bospaddenstoelen soep €4,50 Brood
Kleintje dagsoep

€ 4,50

De bediening vertelt u hier graag meer over

€ 3,95

Met drie verschillende huisgemaakte smeersels

Gemarineerde olijven

€ 4,00

Frietjes met kroket, kipnuggets of mini
frikadellen

Nacho’s classic

€ 6,00

Feest boterhammen

Nacho’s de luxe

€ 7,50

Kindermenu

€ 6,50

€ 3,25

Keuze uit: jam, chocopasta, kleurenhagelslag,
ham en/of kaas

Pannenkoek

€ 6,50

Keuze uit: poedersuiker, stroop, jam en/of kaas

Mini saté

€ 8,50

Kinderijsje

€ 3,50

Pindasaus en frietjes

Met knoflook en olijfolie

Met cheddar en chilisaus

Met cheddar, crème fraise, avocadodip,
tomatensalsa en jalapeños

Antipasti plateau

Een plateau met verschillende vleeswaren,
kazen, breekbrood met dip, olijven en
bittergarnituur
Te bestellen v.a. 2 personen

In een beker om mee te nemen
……………………………………………………………….

Passie’s borrelplank

Bitterballen (8 st.)
Kaasstengels (8 st.)
Kipnuggets (8 st.)
Garnalen (8 st.)
Vlammetjes (8 st.)
Mini frikadellen (8 st.)

Extra passie

Gefrituurde Passie

€ 7,00
€ 7,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,00
€ 6,50

Mix garnituur (12 st.)
€ 10,Mini frikadellen, kaasstengels, bitterballen,
garnalen, vlammetjes en kipnuggets
Mix garnituur (18 st.)
€ 14,Mini frikadellen, kaasstengels, bitterballen,
garnalen, vlammetjes en kipnuggets

€ 8,50 p.p.

€ 7, 50 p.p.

Een borrelplank met nacho’s, bitterballen,
kaasstengels, olijven en breekbrood met dip
Te bestellen v.a. 2 personen
……………………………………………………………….
Huisgemaakt:
Appelgebak
Wisselende cheese cake
Wisselend gebak

€ 3,50
€ 4,75
: € 4,75

……………………………………………………………….
High tea: €21.50 p.p.
High tea deluxe inclusief een glas prosecco of
verse jus d ’Orange: € 24,50 p.p.
High wine: €24,50 p.p.
Graag van te voren reserveren

