
Onze lunchgerechten worden 
geserveerd van 11.00 tot 16.30 uur.
Daarna in overleg met de keuken.
 

Wij serveren meergranenbrood van „Bakkerij Willemsen“ met roomboter.

Twaalf uurtje
kleine uitsmijter met ham, een snee brood
met rosbief & vleessalade en een snee brood 
met een rundvleeskroket van „van Bommel“

Den Bremer’s lunch
Soep van de dag, kleine uitsmijter met ham en kaas, 
een snee brood met rosbief & vleessalade en een rundvleeskroket 
van „van Bommel“

Uitsmijter rosbief of meegebakken spek
3 scharreleieren enkel gebakken op 2 snee brood met beleg

Uitsmijter ham & meegebakken kaas
3 scharreleieren enkel gebakken op 2 snee brood met beleg

Omelet spek met brood

Omelet kaas met brood

Boerenomelet met brood
omelet met ham en groenten

Green Oat Burger
Een heerlijk broodje met een veganburger met als basis haver, 
boerenkool en spinazie

Soep van de dag met stokbrood en boter

Gerechten met brood
Lunch

€  9,00

€ 11,50

€  8,00

€  8,50

€  8,50

€  9,00

€  9,00

€  6,50

€  7,50



Stokbroodjes 

Warme lunchgerechten 

Wij serveren wit stokbrood. Heeft u liever meergranen
 dan bakken wij dat graag even voor u af.

Gezond
met beenham, kaas, sla, komkommer, tomaat en gekookt ei

Brie gegratineerd met honing & walnoten

Italiaans broodje
met pesto, gegratineerde Parmezaanse kaas, tomaat en 
gedroogde ham

Gerookte zalm
geserveerd met een saus van Mierikswortel

Oude kaas

Rundercarpaccio
met pesto, pijnboompitjes, zongedroogde tomaten en 
Parmezaanse kaas

Warme beenham met mosterdsaus

Dagschotel
wisselend hoofdgerecht van de dag

Schnitzel met champignonroomsaus
geserveerd met frites en rauwkost

Kipsaté met pindasaus
geserveerd met frites en rauwkost

Frites met mayonaise

Kroket, frikandel of kaassoufflé

€  9,00

€  9,00

€  6,00

€  7,50

€  7,50

€  7,50

€  7,50

€  2,75

€  3,25

€12,50

€12,50

€  7,50



Toldijks vlees van „van Bommel“
Vlees van de Limousin runderen van „van Bommel“

Kroketten met brood
2 snee brood met 2 rundvlees kroketten

Broodje hamburger
2 hamburgers met gebakken ui, ketchup,
komkommer en tomaat

Pannenkoeken 
Naturel (stroop/suiker)

Pannenkoek met 1 ingrediënt
ham, kaas, spek, champignon, ui, appel, ananas, 
rozijnen, paprika

Pannenkoek gember of boerenjongens

Pannenkoek goed gevuld 
ham, ui, champignons & paprika

Boerenpannenkoek met roggebrood
pannenkoek met spek en groente

Kinderpannenkoek met stroop of suiker 
met smarties

Kinderpannenkoek met 1 ingrediënt

1 extra ingrediënt bij de pannenkoek 

€  8,00

€  9,00

€ 11,50

€  6,50

€  8,50

€10,50

€  5,50

€  6,50

€  1,75

€  7,00


