LUNCHKAART DAGELIJKS VAN 12.00-17.00 UUR

SOEPEN

EIERGERECHTEN

(geserveerd met brood en boter)

(keuze uit wit of bruin brood)






Huisgemaakte tomatensoep
Gegratineerde uiensoep
Rijk gevulde vissoep
Pittige kerrie/kokossoep met
rivierkreeftjes

€ 5,50
€ 5,50
€ 6,50
€ 6,50






Uitsmijter met spek
Uitsmijter ham/kaas
Boerenomelet met spek en groenten
Uitsmijter Crossmoor, rosbief, tomaat,
champignons en kaas

€ 8,50
€ 9,00
€ 9,50
€ 11,50

BROODJES
(keuze uit wit of bruin brood)








Broodje gezond, sla, kaas, ham,
gekookt ei en een mosterdsaus
Broodje gerookte zalm met rode ui
en een kruidenmayonaise
Clubsandwich Crossmoor met sla,
kip, bacon, ei en cocktailsaus
Broodje uit de oven met brie, spek
honing en walnoot
Broodje rosbief met rucola, pijnboomPitjes en truffel crème
Broodje met Hollandse garnalen
en cocktailsaus

TOSTI’S
€ 8,50

(keuze uit wit of bruin brood)

€ 8,50




€ 9,50



Tosti ham/kaas
Tosti met salami, ui, augurk, tomaat
en kaas
Tosti met bolognesesaus
en Parmezaanse kaas

€ 4,50
€ 6,50
€ 6,50

€ 9,50
€ 10,50
€ 10,50

LUNCH SPECIAL!


’t twaalf uurtje;
Geserveerd met tomatensoep,
spiegeleitje, rundvleeskroket, salade
en brood (keuze uit wit of bruin brood)

HEEFT U SPECIALE WENSEN OF EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN!

€ 11,50

LUNCHKAART DAGELIJKS VAN 12.00-17.00 UUR
WARME GERECHTEN

SALADES
(geserveerd met brood en boter)












 Crossmoor Burger 100% rundvlees
Salade rode biet en courgette met
appeltjes, mozzarella en rozevalchips
overgoten met een zeekraalpesto
Salade van witlof, appel, rode ui,
roquefort en walnoten overgoten met
een ahornsiroop
Mesclunsalade met een mosterd/
gembermayo belegd gerookte
eendenborst
Rundercarpaccio met Parmezaansekaas, pijnboompitjes en truffel crème
Tartaar van verse en gerookte zalm
op een frisse salade met een citrusdressing
Scampi in een pittige rode peper olie
op mesclune salade overgoten met
een witte wijn azijn vinaigrette

€ 10,50

€ 13,50

met spek, augurk, ui,
barbecue saus, friet en mayo

€ 11,50

 Pasta Aziatisch met gebakken kip

€ 13,50

en diverse groenten
€ 12,50

 Romige tagliatelle met diverse vis-

€ 16,50

soorten en groenten
€ 14,00
€ 14,00

 Gewokte varkenshaas met satésaus

€ 17,50

friet, salade en mayo
 Scampi Pernod met salade, friet

€ 17,50

en mayo
€ 14,50

 Runderhaaspannetje met paprika, ui,

€ 19,50

bosui en paddenstoelen geserveerd
met salade, friet en mayo
 Spareribs met knoflooksaus, salade,

€ 19,50

friet en mayo
 Biefstuk met roerbak groenten
en een tomatenpesto geserveerd
met friet en mayo

HEEFT U SPECIALE WENSEN OF EEN ALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN!

€ 19,50

