tot 15:00 uur
Mix & match je eigen favoriete lunch en kies uit onderstaande broodjes! De
broodjes zijn ook los te bestellen voor
glutenvrij brood verkrijgbaar.

Onze rijkgevulde salades serveren wij met een broodje en een scheutje
olijfolie & de salades worden aangemaakt met een rucola dressing.

COMBINATIE SPECIAL
2 broodjes met beleg naar keuze en een dagsoepje

GEGRILDE COURGETTESALADE
met parelcouscous, champignons, basilicumpesto en
croutons

BROODJES SPECIAL
3 broodjes met beleg naar keuze

GEITENBRIE SALADE
met peer, aceto balsamico, spekjes en walnoot
(ook vegetarisch te bestellen)

COMBINATIE TRIO
2 broodjes p.p. met beleg naar keuze, een dagsoepje en
een kleine salade of quiche

KALFSPASTRAMI SALADE
met knolselderij, mosterdcrème, pijnboompitjes en
knapperige croutons

GEROOKTE ZALMSALADE
met bosui, komkommer, zongedroogde tomaat en
dillemayonaise
FALAFEL met harissa en zoetzure komkommer
GEGRILDE COURGETTE met baba ganoush
GROENE KRUIDEN HUMMUS met bosui en zongedroogde tomaat
VEGETARISCHE QUICHE
van wisselende ingrediënten, met een gemengde salade
GEITENBRIE met peer, walnoot en honing
BUFFELMOZZARELLA met tomaat en basilicumpesto
REMEKER RYP met druivenmosterd en tuinkers
SOEP VAN DE DAG
de soep serveren wij met brood en een scheutje olijfolie
CARPACCIO met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
KALFSPASTRAMI met knolselderijsalade
PULLED PORK met zuurkool, tomaat en mosterdcrème

AMERICAN PANCAKES
2 stuks met appelstroop en poedersuiker
KIDS LUNCH
2 broodjes belegd met jam, kaas, hagelslag of

GEROOKTE ZALM met roomkaas en zoetzure komkommer

smeerleverworst

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE met bosui en zongedroogde tomaat

KIDS TOSTI (FLAMMKUCHEN)

GEROOKTE MAKREELSALADE met sinaasappel en kappertjes

met ham en/of kaas uit de oven

0

Lekker voor bij de koffie of als toetje na jouw lunch. We vertellen je graag wat het gebak van het moment is!
HUISGEMAAKTE BROWNIE
3,95

HUISGEMAAKTE WORTELTAART MET ROOMKAAS TOPPING
HUISGEMAAKTE APPELGEBAK
GEBAK VAN HET MOMENT
PORTIE SLAGROOM

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH TEA SWEETS met onbeperkt thee voor het gezelschap, blondie en brownie, petit-four, soesjes, macarons, chocolade, vers fruit en
een huisgemaakt stukje taart met slagroom
HIGH TEA DELUXE met onbeperkt thee voor het gezelschap, glaasje dagsoep, sandwiches (2p.p), hartige taart, blondie en brownie, petitfour, soesjes, macarons, chocolade, vers fruit en een huisgemaakt stukje taart met slagroom

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH BEER met twee speciaalbiertjes per persoon naar keuze en bijpassende smaakmakers

Minimaal één dag van tevoren reserveren, de prijs is per persoon.
HIGH WINE met twee glazen wijn per persoon naar keuze en bijpassende smaakmakers

EVEN GEZELLIG BIJKLETSEN?
VERRAS IEMAND MET EEN CADEAUBON
VOOR EEN LUNCH OF HIGH TEA

3,25

SCHAATLJE GEMENGDE NOTEN
SCHAALTJE GEMARINEERDE OLIJVEN
KAASPLANK met mosterd en cornichons
BRUSCHETTA S met smeersels
KAASSTENGELS met chilisaus (8 stuks)
BITTERBALLEN met grove mosterd (8 stuks)
GARNALENKROKETJES met chili mayonaise (6 stuks)
SNACK COMBINATIE met bitterballen, garnalenkroketjes en kaasrolletjes (9 stuks)
LUXE BORRELPLANK

r Ryp kaas, broodjes en smeersels

BINNENKORT IETS TE VIEREN?
KIJK OP WWW.DLCCAFE.NL VOOR DE MOGELIJKHEDEN

