Lunchcafé van Drimmelen
Bruine of witte rustieke broodjes
Broodjes uit de oven

Rijk belegd met eerlijke, verse producten.
Italië
sla, carpaccio van ossenhaas, kappertjes,
kaas, balsamico dressing
Palermo
pesto, sla, pomodori, carpaccio van
ossenhaas, pijnboompitjes
Pampa
roomkaas, sla, carpaccio van ossenhaas,
pijnboompitjes, balsamico dressing
Filet de Luxe
filet americain, komkommer, ei, kappertjes
Martino
filet americain op z’n Brabants met curry,
mosterd, hete saus, augurkjes en ei
Barneveld 1
roomkaas, gerookte kip, ananas, spekjes,
tomaat, komkommer, ruccola
Barneveld 2
pesto, gerookte kip, zon gedroogde
tomaten, pijnboompitten, ruccola
Hete kip
gerookte kip gebakken met groenten in een
pittige saus
De Zalm
gerookte zalm, mierikswortelsaus en ei
USA
roomkaas, gerookte zalm, rode uienringen
De Tonijn
tonijnsalade, rauwkost
Vispotpourri
traktatie van zalm, tonijn, sauzen en eitje
B.L.T.
mayonaise, sla, tomaat, bacon
B.L.T. XL
B.L.T. met gebakken eitje
Oude kaas de Luxe
✔
rauwkost, grove mosterd, oude kaas,
vijgencompote
Gezond
boerenachterham, kaas, ei, veel rauwkost
Vegi-Gezond
✔
roomkaas, veel rauwkost, een eitje en kaas
Jeruzalem
✔
sla, hummus, pomodori, paprika, olijven

8,50

8,50

8,50

7,50
7,50

8,25

8,50

Tristan
✔
pittige pesto van paprika, tomaat, , rode ui,
courgette, aubergine, pepers en kaas
’t Gooi
✔
brie, rode ui, vijgencompote en
pijnboompitjes
Warme brie
✔
tomaat, prei, brie en basilicum
Honey brie
✔
brie, honing en noten
Geit
✔
geitenkaas, noten en honing
Milano
geitenkaas, spek, ananas en pijnboompitjes
Zoete geit
✔
geitenkaas, rode ui, vijgencompote en
pijnboompitjes

8,25

8,50

8,25
8,25
8,25
8,50
8,50

Ciabatta uit de oven
9,25

8,50

Napels
✔
provolone, gorgonzola, brie
Toscane
pesto, salami, mozzarella, pomodori

8,50

Uitsmijters

8,25

3 boterhammen, 3 eieren en frisse salade.
(glutenvrij brood + €1,50)

10,50
7,95
8,50
8,25

8,25
7,95
7,75

Roerei op toast
✔
Naturel
✔
Kaas
✔
Boerenachterham
Boerenachterham/kaas
Bacon
Kaas/bacon
Kaas/tomaat
✔
Ham/kaas/uien
Ham/kaas/tomaat/uien
Gerookte zalmsnippers

7,95
7,95

8,50
8,25
8,75
8,75
9,75
9,25
9,75
9,00
9,95
10,75
11,75

Voor de kleintjes
Bammetje, boterhammetje met hagelslag,
jam, honing, ham of kaas
Mini portie friet met 2 bitterballen
Mini portie friet met 2 mini frikadellen

Heeft u een allergie? Meld het ons wij zullen u zo goed mogelijk adviseren.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze keuken is geopend tot 16:30 uur (koopavond 20:00 uur)
Bezoek ons ook op www.lunchcafevandrimmelen.nl en facebook.com/lunchcafe.van.drimmelen

2,00
4,50
4,50

Lunchcafé van Drimmelen

Tosti’s (alle tosti’s kunnen ook op bruin brood)

Maaltijdsalades

Gluten vrij brood + €1,-

(geserveerd met brood en boter)
De Carpaccio
dungesneden ossenhaas, rauwkost,
geraspte kaas, pijnboompitjes, olijven,
kappertjes, balsamico dressing
De Tonijn
tonijn, olijven, ei, kappertjes, rode
uienringen, tomaat, mayonaise, balsamico
dressing
De Noorman
gerookte zalm, ei, olijven, kappertjes, rode
uienringen, mierikswortel, balsamico
dressing, citroen
De Vis
combinatie van De Tonijn en De Noorman
De van Drimmelen
gerookte kip, noten, rode ui, ananas,
tomaat, spekjes, olijven, pomodori, honing
mosterd dressing
De Bohème
lauwwarm geitenkaasje met honing op
sneetje brood, pomodori, ui, bacon,
komkommer, tomaat, olijven, ananas,
noten

13,95

Soep van de dag

6,50

(met brood en boter)

13,95

13,95

15,95
13,95

13,95

Snelle broodjes
Kaas
✔
Oude kaas
✔
Boerenachterham
Kaas/boerenachterham
Filet Americain met ui
Brie
✔
Kroket van draadjesvlees
Frikandel

4,95
5,25
4,95
5,50
4,95
4,95
4,95
4,75

Kaas
✔
Ham
Ham/kaas
Kaas/ananas
✔
Kaas/ui
✔
Hawaï
Kaas/tomaat
✔
Ham/kaas/tomaat
Oude kaas
✔
Ham/oude kaas
Ham/kaas/ui
Kaas/salami
Kaas/salami/tomaat
Kaas/salami/ui

3,75
3,75
4,25
4,00
4,00
4,50
4,00
4,50
4,50
4,75
4,50
4,25
4,50
4,50

En ook altijd lekker
Kroketten brood
2 ouderwets lekkere bourgondische
draadjesvlees kroketten op brood met sla
Kroketten friet
2 ouderwets lekkere bourgondische
draadjesvlees kroketten, friet, mayo en sla
Twaalf uurtje, de klassieker
3 boterhammen, kaas, boerenachterham,
draadjesvlees kroket en rauwkost
Frikandellen friet
2 frikandellen, friet, mayo en rauwkost
Holland duo
draadjesvlees kroket, frikandel, friet, mayo
en rauwkost

9,50

Indische saté ajam brood
Indische saté ajam friet
kipsaté van de gril met pittige authentieke
saus, geserveerd met toebehoren

13,95
14,95

10,95

10,50

10,95

10,95

✔ = vegetarisch
kinderijsje schatkistje 2,50

Fingerfood, trek in een snack bij de
borrel? zie drankenkaart!

Heeft u een allergie? Meld het ons wij zullen u zo goed mogelijk adviseren.
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Onze keuken is geopend tot 16:30 uur (koopavond 20:00 uur)
Bezoek ons ook op www.lunchcafevandrimmelen.nl en facebook.com/lunchcafe.van.drimmelen
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Lunchcafé van Drimmelen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW
Lunchcafé van Drimmelen, Kerkstraat 88 1211 CR Hilversum, telefoon 035 628 01 96
Bezoek ook onze website www.lunchcafevandrimmelen.nl

