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Voorgerechten

Tomatensoep
Met stukjes gebakken kipfilet

Soep van de dag
Wisselende soep gebonden aan het seizoen

Breekbrood met smeersels
Met kruidenboter en aioli

Carpaccio
Met truffelmayonaise, rucola, grana padano,
pijnboompitten en zongedroogde tomaat

Sissende scampi's
Scampi's in licht pittige knoflookolie

Kipcocktail
Sla, kipreepjes, kerriemayonaise, mandarijntjes en cashewnoten

Vitello tonnato
Kalfsfricandeau, tonijncrème, rode ui en rucola

Hoofdgerechten

Varkenshaassaté van de grill
Met satésaus, atjar, kroepoek geroosterde uitjes, salade
en frietjes met mayonaise

Hamburger van de plaat
Op een vers afgebakken broodje met lollo verde, tomaat, rode ui,
cheddar kaas, crispy bacon, jamballasaus en frietjes met mayonaise
TIP! spiegeleitje +€ 1,25

Gepaneerde schnitzel*
Met warme groenten, salade en frietjes met mayonaise

Spareribs
Met frietjes en mayonaise

Tournedos*
Met warme groenten, salade en frietjes met mayonaise
TIP! met gebakken uien, champignons,
paprika en crispy bacon + € 3,95

Wokgerecht met kipreepjes
Noedels, gewokte groenten in een licht pikante saus

Kabeljauwfilet*
Geserveerd met warme groenten, salade
en frietjes met mayonaise

Zalmfilet*
Geserveerd met warme groenten, salade
en frietjes met mayonaise

Heilbotfilet*
Geserveerd met warme groenten, salade
en frietjes met mayonaise

*Keuze uit hollandaise of witte wijnsaus

Pecan toffee meringue gebak
Met mokka crème en slagroom

Dame blanche
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Roomijs met warme kersen
Afgetopt met lotus speculoos en slagroom

Roomijs met advocaat
Met chocoladesaus en slagroom

Bastogne parfait
Met slagroom

Nagerechten

€ 6,25

€ 6,95

€ 6,95

€ 12,95

€ 14,75

€ 8,75

€ 13,50

€ 17,75

€ 14,95

Visgerechten

* keuze uit champignon, peper of stroganoffsaus

€ 17,95

€ 20,95

€ 28,50

€ 16,95

€ 20,95

€ 20,95

€ 22,50

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95

€ 6,95



Koude Broodjes

(ook om mee te nemen in de baan)

Broodje ham en/of kaas
Huisgemaakte eiersalade
Huisgemaakte tonijnsalade
Broodje brie
Met honing en walnoten

Broodje carpaccio
Met truffelmayonaise, rucola, grana padano,
pijnboompitten en zongedroogde tomaat

Broodje zalm
Met kruidenkaas en mosterd-dille dressing

Broodje gezond
Met sla, tomaat, komkommer, ei, rode ui, ham en kaas,
frisse rauwkost salade

Tosti's

Warme broodjes

Broodje Kipswing
Oosterse kipreepjes met gebakken uien ,
champignons en paprika

Twee kroketten op brood
Op twee sneeën brood met mosterd en een frisse salade

Lunch Hole 19
Met een mini uitsmijter, een Bourgondische kroket,
gerookte zalm en een klein kopje tomatensoep

Broodje "hole in one"
Een stokbroodje gevuld met gekruid gehakt, tomaat,
bacon, gegratineerd met kaas.

Tosti classic
Ham en/of kaas
Tosti hawaii
Ham, kaas en ananas
Tosti brie
Met honing en walnoten
Peelse tosti
Met gebakken uien, champignons, crispy bacon
en een spiegeleitje

Eiergerechten

Uitsmijter classic
Drie eieren, ham en kaas
Uitsmijter hole 19
Drie eieren, ham, kaas, gebakken uien, paprika,
champignons en crispy bacon
Boerenomelet
Met kaas, gebakken uien, paprika, champignons
en crispy bacon

Soepen

Tomatensoep
Met stukjes gebakken kipfilet
Soep van de dag vanaf
Wisselende soep gebonden aan het seizoen

Keuze uit wit of bruin

Maaltijdsalades

Geserveerd met brood. Met frietjes? + € 1,25

Salade kipswing
In een licht pikante saus, gemengde sla, gebakken ui, paprika,
champignons en cashewnoten

Salade carpccio
Gemengde sla, truffelmayonaise, rucola, grana padano,
pijnboompitten en zongedroogde tomaat
TIP! 5 extra scampi's

Salade geitenkaas
Gemengde sla, geitenkaas, crispy bacon, appel, rozijnen en honing
mosterd dressing

Salade visserspalet
Gemengde sla, pijnboompitten, rode ui, komkommer, cherry
tomaatjes, gerookte zalm, tonijnsalade en een garnalenkroket

Salade biefreepjes
Gemengde sla, rode ui, taugé, haricots verts, cashewnoten

Vegetarisch

Vega burger
Op een vers afgebakken broodje met lollo verde, tomaat, rode ui,
cheddar kaas, jamballasaus en frietjes met mayonaise

Pasta funghi
Tagliatelle, bospaddenstoelen, uien, spinazie,
truffelroomsaus, grana padano en rucola

Salade vega
Quorn in een licht pikante saus, gemengde sla,
gebakken uien, paprika, champignons en cashewnoten

€ 7,25

€ 11,95

€ 11,95

€ 3,75
€ 8,95
€ 8,95

€ 8,95

€ 11,25

€ 9,25

€ 12,95

€ 10,95

€ 5,95

€ 6,75

€ 7,25

€ 8,50

€ 9,25

€ 11,25

€ 11,95

€ 6,25

€ 6,95

€ 17,50

€ 17,95

€ 5,95

€ 17,95

€ 19,95

€ 21,95

€ 16,50

€ 14,95

€ 16,95


