
LUNCHKAART
SOEPEN
Arcense mosterdsoep met gerookte uitgebakken spekjes 7,00   mogelijk
Heldere wildbouillon met een ravioli van paddenstoelen en truffel 8,00

Soep van de Chef  7,00

UITSMIJTERS
Uitsmijter met 3 eieren, ham/ kaas / spek/ ham-kaas 9,75

Uitsmijter met 3 eieren, ham, kaas en spek 10,25

 

Geserveerd op desem vloerbrood 
met een bijpassende salade

CLUB SANDWICH
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, sla, 
komkommer en cocktailsaus 11,50

BLT; gebakken kipfi let, bacon, sla, tomaat, 
gebakken ei en cocktailsaus 11,50 

DESEM VLOERBROOD
Gezond; ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt ei en cocktailsaus 9,00     

   mogelijk 

Livar ham of  Oerhollandse kaas   7,50

Gerookte zalm; rode ui, kappertjes, komkommer en cocktailsaus 10,50

Carpaccio van hert; pijnboompitjes, truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas 10,50

Gesmolten brie; walnoten, rucolasla en heide-honing 9,50

TOSTI                                                                                       

Ham en/of  kaas  6,00

Onze clubs worden geserveerd op 
desembrood met frietjes

Geserveerd met een bijpassend salade garnituur

elke zaterdag en zondag
geopend voor lunch en diner 
van 12.00 – 17.00 uur



                PANNENKOEKEN 
Naturel    8,00  

 

Appel        , Spek of  Kaas   9,50  

Appel en spek   10,50

Boerenpannenkoek     10,50     mogelijk     

LUNCH DEAL   mogelijk

Kopje soep naar keuze
+
Gebakken ei op brood met gekookte ham   10,95

    
+
Snee brood met een Kwekkeboom kroket   

Lunch deal met een groot glas jus d’orange  12,95

WARME GERECHTEN 
2 Kwekkeboom kroketten of kaaskroketten          met brood of frites 9,50

Huisgemaakte kipsaté met satésaus, atjar, kroepoek en brood of frites 14,50

Krokant gebakken Wienerschnitzel met frites en salade 16,00

Krokant gebakken schnitzel met Jägersaus, frites en salade 17,50

Rosé gebraden biefstuk met kruidenboter, frites en salade 21,50

Vis van de dag met een witte wijnsaus, frites en salade 21,50

Rustieke bol met gebakken kip, champignons en knofl ook 
in een licht pikante piri-pirisaus met een frisse salade 11,50

Stoofpotje van wild met frites en garnituur van het seizoen 16,50

LUNCHKAART elke zaterdag en zondag
geopend voor lunch en diner 
van 12.00 – 17.00 uur



VOOR DE KIDS (t/m 12 jaar) 
Voor de allerkleinsten
Een boterham met chocopasta, pindakaas, jam of  hagelslag  2,50

Tomatensoep met balletjes 3,50

Pasta bolognese  7,00

Kroket of  frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise 6,50

Kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise 7,50

Smikkelspies; kipnugget, frikandel, bitterbal,
met frietjes, appelmoes en mayonaise 7,50

Schnitzel met frietjes, appelmoes en mayonaise 9,00

Kinderpannenkoek met poedersuiker 6,50

Kinderijsje met een lolly 5,00

KIDS MENU 

Smikkelspies, kroket, frikandel of  kipnuggets
met frietjes, mayonaise en appelmoes 
+ 9,95
Kinderijsje met een lolly

WARME DRANKEN 
Koffi e, Decafé 2,60

Espresso 2,70

Cappuccino 2,80

Latte macchiato 3,20

Latte macchiato met een shot karamel/vanille of  witte chocolade 3,65

Thee (van Tante Sien Thee en Taart uit Arcen) 3,00

Verse muntthee 3,00

LUNCHKAART elke zaterdag en zondag
geopend voor lunch en diner 
van 12.00 – 17.00 uur


