
 

 

LUNCHGERECHTEN HOLE 19 
Lunchgerechten tot 16.00 uur 

                     

Een echte aanrader van het huis zijn onze zelf gerookte producten. Lucas en 

Arco bereiden én roken op ambachtelijke wijze de verse zalmen, kipfilet, 

Porchetta en Rilette etc. 
                                      

BROODJES (PISTOLET WIT OF BRUIN) 
                      

Boerenachterham   € 3.50 

Jong belegen kaas  € 3.50 

Oude kaas  € 3.75 

Gezond  € 4.50 

Gezond boerenham/oude kaas  € 4.50 

Room brie met honing   € 4.25 

Rosbief   € 4.25 

Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas     € 5.75 

Zelf gerookte kip met kerrie mayonaise   € 4.25 

Zelf gerookte zalm met ui, ei, kapertjes & honing-mosterd-dille saus    € 6.00 

Rotterdamsche kroket met mosterd  € 3.75 

Frikandel speciaal  € 3.75 

Pata Negra met gemarineerde olijven  € 6.50 

Porchetta, Italiaans gekruid en geroosterd varkensvlees met truffelmayo en 

Parmezaanse kaas € 6.50 

 

TOSTI’S (WIT OF BRUIN BROOD) 
                   

Ham  € 2.95 

Kaas  € 2.95 

Ham/kaas  € 2.95 

Oude kaas  € 3.25 

Ham/oude kaas  € 3.50 

Ham/kaas/ananas  € 3.95 

Kaas met tomaat € 3.50 

Specialiteit van het huis: 

Italiaans rozemarijnbrood met pesto, rauwe ham, tomaat, kaas en mozzarella € 5.75  

Italiaans rozemarijnbrood met gerookte zalm, roomkaas en jong belegen kaas € 7.75 

 

UITSMIJTERS  (WIT OF BRUIN BROOD) 
                        

   2 eieren  3 eieren  4 eieren 

Ham   € 5.75     € 6.25       €  7.25 

Kaas   € 5.75    € 6.25      €  7.25 

Oude kaas  € 6.00    € 6.75      €  7.75 

Ham/kaas  € 6.25   € 7.25   €  8.25 

Rosbief  € 6.50   € 7.50   €  8.50 

Spek   € 6.25   € 7.25   €  8.50 

Spek/kaas         € 6.50   € 7.50   €  8.75 

Roombrie   € 6.25     € 7.25    €  8.50 

Gerookte zalm € 8.50   € 9.50      €11.50 



 

 

 

SOEPEN ( MET 2 STUKJES STOKBROOD GESERVEERD) 

 

Mosterdsoep van grove Doesburgse mosterd   € 4.75   

Mosterdsoep van grove Doesburgse mosterd met gerookte zalm € 6.50 

Tomatensoep met soepballetjes, groenten en vermicelli  € 4.50 

Heldere runderbouillon met tuinkruiden uit eigen tuin  € 4.00 

 

LUNCH COMBINATIE’S 
 

☻1 Combinatie van boterham met rundvleeskroket, boterham met boerenham, boterham met  

 jong belegen kaas en een gebakken eitje € 7.75 

 

☻2 Combinatie van mini broodje met jong belegen kaas, klein tomatensoepje en een kleine  

 salade met een loempia van roombrie € 7.75 

 

☻3 Combinatie van mini broodje met zelf gerookte zalm, klein mosterdsoepje en twee 

 ‘Hollandse’ garnalenkroketten met chilisaus € 9.95 

 

SALADES (MET BROOD OF FRITES GESERVEERD) … ook voor diner!  klein / groot 

 

Loempia van brie met walnoten, rozijnen, luxe slasoorten en een dressing van honing €9.50 / €14.50 

Zelf gerookte kip en kerriesaus €9.50 / €14.50 

Tonijnsalade met pepers, gekookt ei en romige cocktailsaus €8.50 / €12.50 

Runder carpaccio met Parmezaanse kaasschotsen, truffelmayonaise met pijnboompitten €9.75 / €14.75 

Zelf gerookte zalm met rode ui, ei, citroen & honing-mosterd-dillesaus €9.50 / €14.50 

Roergebakken biefstuk reepjes met uien, paprika in pikante saus €11.50 / €14.95 

Porchetta met truffelmayonaise en Parmezaanse kaasschotsen €11.50 / €14.95 

Gebakken baby inktvisjes met Spaanse peper, knoflook, peterselie en witte wijn €11.50 / €14.95 

Santi-Buri, met roergebakken pikante kipfilet en gamba’s in pikante Thaise chilisaus  €11.50 / €14.95 

 

 

LUNCH GERECHTEN  
 

Black Angus burger, geweldige hamburger van ongeveer 200 gram met frites €13.95 

Twee ‘Rotterdamsche’ kroketten met mosterd en brood of frites met mayonaise €  6.95 

Twee frikadellen met brood of frites met mayonaise €  6.95 

Saté (3 stokjes) met friet of brood en salade €13.75 

Huisgemaakte bal gehakt (±200 gram) met augurk en 2 boterhammen (mosterd of mayonaise)  €  4.50 

Huisgemaakte bal gehakt (±200 gram)  met augurk en 2 boterhammen met pinda saus €  5.00 

 

EXTRA TE BESTELLEN 
 

Brood met kruidenboter € 2.95 

Portie friet met mayonaise € 3.00 

Pinda saté saus € 1.00 

Gemengde salade € 2.50 


