(vanaf 10. tot 16. )
Lunchkaart
Soepen met een klein broodje
30

30

”

Pomodori-tomatensoepje met veganroom
Rijkelijk gevulde uiensoep “uit de oven met kaas en knoflook” (ca. 15 minuten gratineren)
Soep van de maand “wisselend seizoensoepje”

€ 5,5
€6
€ 5,5

Broodjes ”
(Keuze uit bruin- wit boerenlandbrood of op healthy natuurbrood)

Old Amsterdam met zoetzuur, rucola, en mosterdmayonaise
Geitenkaas uit de oven met honing-tijm dressing, nootjes, rucola en tapenade van rode biet
Carpaccio met rucola, tomaat, Old Amsterdam, pijnboompitten en pesto-mayonaise
Gegrilde kip met knapperige ijsbergsla, tomaat, rode ui en spicy piri-pirimayonaise
Clubsandwich huisgerookte zalm met kruidenmayonaise, komkommer en salade
Broodje vd week “wisselende week special”

Ruiterhuys Lunch toppers!”

€ 6,5
€9
€9
€ 7,5
€ 10,5
€ 8,5

Broodje “Ruiterhuys” roergebakken Ossenhaaspuntjes
Met champignons, taugé, bosui, sesamwoksaus, aioli en knapperige ijsbergsla
(Kan ook veganistisch besteld worden met “kip stuckjes” van de vegetarische slager)

€ 11,5

12- uurtje
Met een klein tomatensoepje, mini groentekroketje, salade, wrap met ei en
bacon (koud geserveerd) en een broodje gezond met ham, kaas en tomatensalsa

€9

Lunch proeverij
Favoriet bij onze gasten, om lekker samen te delen (v.a. 2 personen)
Met oa. diverse kaas- en vleessoorten, klein soepje, groentekroketje, boerenbrood en
veel meer lekkers! (Extra broodzakje € 2,00)

€ 11,5

Salade’s Ruiterhuys style winter editie”

Caesar Salad klassieke salade met een “Ruiterhuys twist”
Romana sla, gegrilde kipfilet, Parmezaanse kaas en Ceasardressing

€ 12,5

Niçoise met gegrilde tonijn
Romana sla, haricot verts, rode ui, zacht gekookt eitje, ansjovis, olijven en frenchdressing

€ 12,5

Healthy section! zonder toevoegingen en allemaal veganistisch!
Booster groene smoothie
Met spinazie, boerenkool, bananen, jus d’ orange en Alkagreens

klein € 3,5 en groot € 5,5

Avocado met humus van zoete aardappel en boerentoast

€8

Zoete aardappel falafel met kikkererwten- quinoa- spinaziesalade in een gezonde pita

€ 7,5

gewoon gastvrij genieten

(vanaf 10. tot 16. )
Lunchkaart
Tosti Corner
30

30

”

Klassiek bereide tosti’s op wit of bruin “dik gesneden” Casino brood
Classic met ham en kaas
Trippel met ham, kaas en gegratineerd met nog meer kaas
Italian met mozzarella, gegrilde paprika en uien, tomatensalsa en pesto
Tuna melt met tonijnsalade en jonge kaas

Scharrel eitje - drie vers gebakken scharrel eieren
Kroketten - Our favorite brands””

€6
€ 6,5
€7
€7

€7

Ham, kaas, spek € 1 per supplement of rosbief € 1,5

””

Uiteraard worden onze kroketten geserveerd met zoet-zuur, mosterdmayonaise en salade
Holtkamp draadjesvleeskroketten
Oma Bobs Kaas-ruccola kroketten
Van Dobben kipsatékroketen
Amsterdamse groentekroketten

€9
€8
€9
€7

Voor de grotere trek!””

Geserveerd met een klein broodje, salade en verse frites met veganmayonaise
Saté v.d. Haas (220 gram)
Mals gemarineerde varkenshaas met aardappelsalade, satésaus, atjar en kroepoek

€ 18

Flamed grilled “stoere” black angus burger (220 gram)
Rosé gebakken met jalapeño, tomaat, Old Amsterdam, zoet/zuur, bbq saus
en knapperige ijsbergsla

€ 17,5

Tournedos (150 gram)
Geserveerd met rode portsaus

€ 21,5

Schelvis “au papilotte”
In folie bereide schelvis met witte wijn en julienne van groenten

€ 18

Ravioli van bospaddenstoelen, pompoen en rucola
Met een saus van pompoen geserveerd met Parmezaanse kaas en een salade van
spinazie en rucola (Kan ook veganistisch besteld worden)

€ 18,5

gewoon gastvrij genieten

