LUNCH

SOEPEN

Geserveerd met brood, tomaten-zeezoutboter en truffelmayonaise
Courgettesoep
met crème fraîche en spekjes

7,50

Tomaten-paprika soep
met gerookte kip

7,50

TOSTI’S

Keuze uit wit of bruin brood
Luxe tosti ‘Tuna Melt’
met tonijnsalade, cheddar, sla, rode ui en geroosterde paprika

8,50

Luxe tosti ribeye
met Parmezaanse kaas en sandwichspread

9,50

Tosti ham en/of kaas

vanaf 5,50

MAALTIJDSALADES

geserveerd met brood, tomaten-zeezoutboter en truffelmayonaise
Maaltijdsalade carpaccio
15,50
met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, geroosterde pitten en rucola
Maaltijdsalade scampi's
Oosterse salade met scampi’s, teriyaki en geroosterde paprika

15,50

Maaltijdsalade geitenkaas
met honing, walnoot, peer, geroosterde paprika en kruidemayonaise

15,50

Lunchgerechten zijn te bestellen tussen 11.30 uur en 16.30 uur

We hebben een uitgebreide allergenenspecificatie. Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

BROODJES

Keuze uit robuust bruin of witte oregano bol
Carpaccio
12,00
met truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, geroosterde pitten en rucola
Geitenkaas
met honing, walnoot, peer, geroosterde paprika en kruidenmayonaise
Pulled chicken
met BBQ-saus, sla, gefrituurde ui en paprika

10,50
9,50

Gezond
met kaas, beenham, sandwichspread en avocado

10,50

Gerookte zalm
met rode ui, sla, bieslook en citroenmayonaise

12,50

WARME GERECHTEN
Ambachtelijke kroketten
keuze uit rundvlees of vegetarisch
keuze uit brood of frites
Uitsmijter
ham, kaas, spek of combinatie

9,50

vanaf 9,00

Uitsmijter ‘Dorestad’
met ribeye, Parmezaanse kaas, rucola en kruidenmayonaise

12,50

12 uurtje
met wit broodje kroket, bruin broodje gezond en courgettesoep

12,50

DORESTAD LUNCH SPECIALS
Clubsandwich kip
met kaas, spek, kip, sandwichspread, sla en nacho’s

11,50

Clubsandwich vegetarisch
met hummus, geroosterde paprika, avocado en nacho’s

10,50

Vis plateau
met gerookte makreel, rivierkreeft, tonijnsalade, toast en frites

16,50

Dorestad burger
op brioche brood met tomaat, augurk, spek, cheddar, gefrituurde ui-ringen en frites
keuze uit kipburger of rundvleesburger
Keuze uit BBQ-saus, truffelmayonaise of sirachamayonaise

16,50

‘Pork bun’
12,50
op brioche brood met Oosterse buikspek, zoetzuur, cheddar, kruidenmayonaise en frites

Gerechten met een

zijn vegetarisch of kunnen vegetarisch geserveerd worden.

