LUNCHKAART

LUNCH

tot 16.30 uur te bestellen

BROODJE HAMBURGER

100% runderburger op een vloerbroodje, met zoete ui, tomaat, bacon,
cheddarcheese, sla en Anvers-saus
10.00

BROODJE PULLED PORK

langzaam gegaard varkensvlees met koolsalade, zoetzure komkommer
op een vloerbroodje en BBQ saus
9.00

BROODJE BAL

pittige malse gehaktbal (varkensvlees) op een vloerbroodje,
geserveerd met satésaus en komkommersalade
8.50

WARME LUXE BROODJES
keuze uit wit of meergranen bruin
ORIËNTAALSE KIP

gebakken kippendijen, ananas, pikante ketjapsaus

GEITENKAAS

rucola, walnoten, honing-mosterdsaus

8.50
8.00

HAWAÏ
ham, kaas, ananas, bieslook en Anvers-saus

HAM, KAAS, TOMAAT
bieslook en Anvers-saus
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7.00
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LUNCH

LUNCHKAART
tot 16.30 uur te bestellen

BELEGDE LUXE BROODJES
keuze uit wit of meergranen bruin
VITELLO TONATO

zacht gegaarde kalfslende met huisgemaakte tonijnmayonaise

10.50

SUPERMALSE RUNDERCARPACCIO

"huisgerookt" met Parmezaanse kaas, rucola, pijnboompitten,
zongedroogde tomaat, truffeldressing

AMBACHTELIJK GEROOKTE NOORSE ZALM

komkommercrème, gesnipperd rood uitje, bieslook, mosterd-dillesaus

TILBURGSE GEROOKTE PASHAM*
rucola en meloendressing

SMOKEY CHICKEN

gerookte kip, pijnboompitten, bieslook en honing-mosterdsaus

FILET AMERICAIN MARTINO

gesnipperd rood uitje, ei, augurk, kappertjes, tomaat, Martinosaus

SURIMI KRABSALADE

recept uit eigen keuken, met surimikrab, ei, gesneden bieslook

10.25
9.25
8.00
7.75
7.50
7.00

SMOSKE (GEZOND)

kaas, ham, frisse sla, komkommer, tomaat, ei, ananas,
augurk, Amsterdams uitje, yoghurt-dressing

FILET AMERICAIN

gesnipperd rood uitje, sweet chilisaus

BRABANTSE JONG BELEGEN KAAS
honing-mosterdsaus

7.00
6.50
5.00

*Pasham is vernoemd naar het Tilburgse slagersgeslacht Van de Pas. De traditioneel gerookte
rauwe ham wordt al vijf generaties lang volgens een ambachtelijk productieproces bereid.
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LUNCHKAART

LUNCH

tot 16.30 uur te bestellen

KLEIN ONTBIJTJE ANVERS (tot 11.30)

2 Mini broodjes, croissantje, ham, kaas, jam, roomboter, glaasje verse jus

5.00

DIKKE BOTERHAMMEN
keuze uit wit of bruin
12 UURTJE VIS (3 BOTERHAMMEN)

klein vissoepje, gerookte zalm, kaas & gebakken eitje, garnalenkroket

ZALM & CRAB SANDWICH sla, tomaat, bieslook, surimikrabsalade,

12.50

komkommercrème, gerookte zalm, ei

10.00

BELGISCHE GARNALENKROKETTEN peterseliemayonaise

10.00

CLUB SANDWICH

geroosterd brood, gerookte kip, sla, gebakken ei, komkommercrème, kaas,
spek, tomaat, chips en Anvers-saus

12 UURTJE VLEES (3 BOTERHAMMEN)

klein tomatensoepje, ham & huzarensalade, kaas & gebakken eitje, rundvleeskroket

9.75
9.75

TOAST KANNIBAAL

2 getoaste boterhammen met filet americain, gesnipperd rood uitje, augurk,
gekookt ei, tomaat, bieslook, cocktail- en Martinosaus

RUNDVLEESKROKETTEN VAN DE BOURGONDIËR
2 Bourgondische kroketten met Brabantse mosterd

KINDERBOTERHAMMEN (TOT 12 JAAR)
met een kroket
met een gebakken eitje
met chocoladevlokken of jam of ham of kaas
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8.50
7.50
3.50
3.00
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LUNCH
LUNCH

LUNCHKAART
tot 16.30 uur te bestellen

UITSMIJTERS

SOEPEN

2 dikke boterhammen, wit of bruin
met een zoetzure garnituur

UITSMIJTER ANVERS

4 eitjes, ham, kaas, uitgebakken spek

UITSMIJTER SPEK

9.50
8.00
+ 1.00

3 eitjes, meegebakken spek
met kaas

UITSMIJTER HAM OF KAAS
3 eitjes,

UITSMIJTER HAM EN KAAS
3 eitjes,

7.50

VISSOEP

gebonden en goed gevuld

6.50

FRANSE UIENSOEP
gegratineerd met brood
en geraspte kaas

5.50

TOMATENSOEP

met rundergehaktballetjes
(zonder ballen
)

4.75

8.50

SALADES
standaard met broodje en boter, met Vlaamse fritten +1.50
OOSTERSE SALADE

gebakken biefstukpuntjes afgeblust met lichtpikante sojasaus, gedroogde tomaat, kruidenkaas,
pijnboompitten, crouton, sesamvinaigrette, met ui, champignons en sesamzaadjes 16.00

SALADE GAMBA'S

gemarineerde gamba's, zongedroogde tomaat, rode ui, tomaat-pestodressing,
crouton

15.75

SALADE GEITENKAAS

geroosterde rode paprika, walnoten, spek, gekarameliseerde appel,
druiven, frambozenvinaigrette, crouton (zonder spek )

14.50

OOK FAN VAN ONZE FAMEUZE ANVERS-SAUS?

1 fles (liter) voor 8,95

Lekker bij tosti's, BBQ, gourmet... eigenlijk bij alles
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