ontbijt & lunch
GOEDE MORGEN LEKKERS
(tot 12:00)

Vers gebakken croissant
met boter en jam

2,50

Bakje yoghurt met noten

3,50

Smoothie van fruit en yoghurt

3,50

Ontbijt ‘Klunder’

8,50

croissant met jam, glas verse jus d’orange,
koffie of thee, bakje yoghurt met noten

LUNCHGERECHTEN
(van 11.30 uur tot en met 17.00 uur)

BROODJES*

WARME BROODJES*

(On)gezond
5,95
kaas, ham, tomaat, komkommer, sla, atjar,
cocktailsaus

1 x Grootmeester kalfsvlees kroket
met mosterd
2 x Grootmeester kalfsvlees kroket
met mosterd

4,00

7,00

7,00

Old Alkmaarse kaas
grove mosterd (V)

5,00

Huisgemaakte tonijnsalade
met een gekookt eitje

7,00

Warme beenham
met gebakken champignons en
mosterdhoningsaus

Carpaccio
sla, Parmezaan, pesto

8,75

Gebakken champignons
6,75
met gesmolten oude kaas en salade (V)

Hummus
6,00
met gegrilde courgette, sla en fetakaas (V)
Avocado
6,00
gekookt eitje, tomaat en pestomayonaise (V)
* wit of bruin boerenbrood of wit baguette

Gesmolten geitenkaas
met salade, noten en honing (V)

8,00

Huisgemaakte falafel
6,00
met hummus, salade en pijnboompitten (V)

* wit of bruin boerenbrood of wit baguette

Geeft u gerust uw dieetwensen door aan onze bediening.
Wij gebruiken ingrediënten waar u allergisch voor zou kunnen zijn, zoals noten en pinda’s.
Onze gerechten zijn ook niet per definitie lactose- en glutenvrij .

KLUNDERS FAVORIETEN
Foccacia Kip
gebakken kip, spek, tomaat, sla en
pestomayonaise

8,50

OMELETTEN EN
UITSMIJTERS*

Foccacia Zalm
gerookte zalm, spek, tomaat, avocado,
limoenmayo

9,50

Omelet
7,25
ham en/of kaas en/of spek en/of
champignons 		

Baguette ‘Klunder’
8,50
met ham, sla, tomaat en gesmolten kaas
Club kip
9,00
met spek, sla, komkommer, tomaat en
mayonaise

PANINI
Ham en/of kaas
Geitenkaas en honing
Tomaat, mozzarella en pesto

4,75
5,75
5,75

Uitsmijter ‘Klunder’
ham, kaas, tomaat en ui

7,50

* met wit of bruin boerenbrood

Large/Medium
Ceasar
15,95 / 9,75
kip, spek, ceasar dressing en Parmezaan
Geitenkaas
appel, rode biet, noten (V)

SOEPEN *

Bij alle soepen serveren wij brood

7,25

SALADES

* uit de contactgrill

Pomadori tomatensoep
Uiensoep
met crouton met oude kaas

Uitsmijter
ham en/of kaas en/of spek

6,25
6,25

15,95 / 9,75

Vis salade
17,50
met rivierkreeft, gamba’s, tonijnsalade en
stukje gebakken vis

PANNENKOEKEN
naturel
Spek en/of appel en/of kaas

5,00
6,50

