Lunches

v. a. 10 personen

Voor groepen hebben wij enkele lunches samengesteld In groepsverband kan
natuurlijk altijd a la carte van Lunchkaart geluncht worden, Graag reserveren!

Lungo Lunch

Lunch geserveerd op een Lungo bord. Prijs: € 9,95 p.p.
Huisgemaakte soep
Lekker luxe belegde groot brood gezond
Salade

Limburgse lunch

‘Oud’ Limburgse lunch gerechtjes. Prijs: €13,50 p.p.
Kopje huisgemaakte soep, rund of kippensoep
Sneetje zwartbrood met zure zult
Sneetje roggebrood met Limburgse kaas (stinkkaas)
½ broodje gebakken gehakt
Limburgs brood met Sjink
Ham en servelaatworst
Pletzkeskook

Smullunch

Kleine ambachtelijke gerechtjes Prijs: € 17,50 p.p.
Luxe verwensoep
Huisgemaakte pastasalade
Groene salade
Huisgebakken Brood
Kipfilet met (H)eerlijke saus
Verrassingstoetjes

Verwen Lunch

Etagère met luxe broodjes en gerechtjes. Prijs € 19,50 p.p.
Glaasje huisgemaakte soep
Croissantje met aardbei roomkaas en gestampte muisjes
½ Sneetje bruin brood met rauwe ham en augurk
Kleintje clubsandwich
Quiche
Rolletje met bieslook en gerookte zalm
Mini open broodje met brie honing en walnoot
Mini broodje met geitenkaas, honing en pancetta
Mini pasteitje
Muffin
Salade

brood Lunch

Ambachtelijke broodsoorten voor de echte liefhebbers. Prijs € 22,50 p.p.
Huisgemaakte soep
huisgemaakte Boordsoorten o.a.
Beleg
-Limburgse boerenkaas
-Frans kaasjes
-Geitenkaas
-Fuet (gedroogde worst)
-Ambachtelijke ham
-Rauw ham
-gehaktbrood
-Gerookt zalm
Broodsalade
Roomboter
Vijgenjam, stroop en Limburgse mosterd
Kannen water
1 fles van onze ‘smakelijke’ wijn (per 5 personen)

Extra'
s
Ambachtelijke kroket
Fruitsalade
Muffin
Spek en ei
Tosti ham kaas
Omelet
Boerenomelet
Eiersalade
Gegrilde Zalm
Saté van varkenshaas of kip
Appelflap
Scones met cream en Lemoncurd

€ 1,95pp
€ 2,50pp
€ 1,25pp
€ 3,95pp
€ 2,50pp
€ 3,25pp
€ 4,50pp
€ 1,50pp
€ 7,50pp
€ 5,95pp
€ 2,50pp
€ 3.95pp

Familie: van Eijk
www.biejdetant.nl (voor meer informatie)
Bouwbergstraat 126
6451GR Schinveld
Tel: +31 6 20 32 51 79
Tel: +31 6 511 77 347
Onze prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen, druk en schrijffouten voorbehouden
Het aantal gereserveerde personen rekenen wij ook af.

