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Pave Garde wit of meergranen      
    
Huisgemaakte carpaccio      
Truffelmayonaise | pompoenpitten | parmezaan | gedroogde tomaat

Gerookte zalm        
Wasabimayonaise | pickled red onions | kapperappeltje

Vitello tonnato        
Kalfsmuis | tonijnmayonaise | kapperappeltje | gedroogde tomaat

Insalata caprese        
Burrata | pomodori tomaat | knoflook | balsamico 
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Chef’s Favorites

Caesar salad       
Little gem | lauwwarme gegrilde kipfilet | bacon  
ansjovis dressing | croutons | parmezaan | ei

Niçoise     
Gegrilde tonijn | sperzieboon | olijf | tomaat 
pickled red onions | tonijnmayonaise | ei

Kwast 12 uurtje (vegetarisch mogelijk)    
Rundvlees- of groente kroket op brood  
kopje soep naar keuze | uitsmijter ham en kaas

Kwast 12 uurtje deluxe (vegetarisch mogelijk)   
Rundvlees- of groente kroket op brood | kopje soep naar keuze 
broodje gerookte zalm of broodje carpaccio of broodje brie

Fish and Chips   
Heekfilet | bierbeslag | ambachtelijke friet | remoulade | kleine salade met zuren

Salade  
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Specials

Waldkorn brie uit de oven    
Walnoten | honing | veldsla

Ciabatta chicken tenders  
Zoetzure groenten | kimchi mayonaise | kimchi | tapioca rode curry

Black angus burger met ambachtelijke friet   
Black bun | vleestomaat | zure bom | bacon | kaas | kerriemayonaise
(Gebakken eitje er op? + 1)

Avocado burger met ambachtelijke friet      (veganistisch mogelijk) 
Black bun | guacamole | pickled red onions | kimchi mayonaise

Patatje Indonesische rendang    
Sweet potato fries | gado gado | ei | kimchi mayonaise | cassave kroepoek
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Shared lunch   

Een mix van diverse gerechtjes van de lunchkaart. 
Te bestellen vanaf twee personen, dit alles geserveerd 
op een plank om samen te delen.

Voor de kids hebben we een aparte menukaart.
Vraag de bediening naar deze kaart.

18 P.P.

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Gerechten met een     - tekentje kunnen glutenvrij bereid worden.
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Rundvleeskroketten       
Twee ambachtelijke kroketten | grove mosterd | kleine salade met zuren

Groente kroketten       
Twee vegetarische kroketten | grove mosterd | kleine salade met zuren 

Uitsmijter       
Ham, kaas of bacon (elk +1.5)

Club sandwich       
Lauwwarme gegrilde kipfilet | bacon | jong belegen kaas | kerriemayonaise

Tosti HK        
Achterham | jong belegen kaas | ketchup

Tosti Crazy Chicken     
Kipfilet | jong belegen kaas | rode ui | chilisaus

  Classics (wit of bruin brood)
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Soups

Grove mosterd 
Serranoham | bosui

Green Thai Curry     
Beukenzwammen | koriander

Pomodori tomaat   
Basilicumschuim | parmezaan krokant

Ciabatta met beurre Café de Paris  
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Connect with us!
@huizekwast


