Lunchkaart (vana f 10. tot 16. uur te bestellen)
30

00

Lunchgerechten :
Onze broodjes: (keuze uit bruin of wit boerenland brood)
-

Jonge of oude boeren Beemsterkaas
Ribroast uit de smoker met tonijnmayonaise
Carpaccio licht gerookt, met pesto-mayonaise, oude kaas en pijnboompitten
Geitenkaas met nootjes, rucola, zongedroogde tomaat en honing
Clubsandwich op boerentoast met bacon, gerookte kip, sla, komkommer en tomaat
Steaktartaar op een witte reuzekadet met een gekookt eitje, rode ui en piccalilly
Huisgerookte zalm met grove aardappel en komkommer tjaziki
Broodje van de week “onze wisselende special”

€ 6,00
€ 7,50
€ 9,50
€ 10,50
€ 11,50
€ 8,75
€ 11,50
€ 8,75

Broodje kroket
Groentekroketten (2 stuks) met mosterd, salade en zoetzuur
Draadjesvleeskroketten van Holtkamp (2 stuks) met mosterd, salade en zoetzuur
Garnalenkroketten (2 stuks) met cocktailsaus en salade

€
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,75

Eiergerechten :
Uitsmijter Naturel
Supplementen: Extra ham, kaas of spek 0,75 per supplement

€ 7,50

Tosti’s geserveerd op een bruine of witte flaguette:
Met jonge- of oude Beemster kaas
Met ham en kaas
Met mozzarella, tomaat en groene pesto

€ 6,00
€ 6,00
€ 7,50

Onze lunchspecials :
Broodje Ruiterhuys
€ 11,50
Gewokte ossenhaaspuntjes met sesamwoksaus, champignons, taugé, bosui,
ijsbergsla en knoflookaioli (ook met vegetarische kip, van de vegetarische slager te bestellen)
Ruiterhuys 12 - uurtje
Broodje gezond met ham, kaas en ei, tomatensoepje en een broodje rundvleeskroket
De lunchproeverij
De favoriete lunch van onze gasten met diverse soorten kaas, vis- en vleeswaren,
een klein soepje, kroketje en boerenland brood.
Deze etagère is vanaf 2 personen te bestellen.
* extra brood € 2,00

gewoon gastvrij genieten

€ 9,75

€ 11,95 p.p.

Lunchkaart (vana f 10. tot 16. uur te bestellen)
30

00

Huisgemaakte soepen
Pomodori-tomatensoep met een swirl van room (vegan)
Kokos- groene curry soep rijkelijk gevuld met Thaise groente (vegan)
Soep van de maand

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

Ruiterhuys salades geserveerd met bruin of wit boerenbrood
Carpaccio
Salade met dungesneden lichtgerookte carpaccio met oude kaas,
huisgemaakte pestomayonaise, pijnboompitten, rucola en zongedroogde tomaatjes

€ 13,50

Top fit! (vegan)
Gezonde groene salade met avocado, doperwten, sla, quinoa,
avocadodressing en croutons

€ 12,50

Poke bowl Een nieuwe trend ook bij het Ruiterhuys!
Rijkelijk gevulde Oosterse koude bowl boordevol groenten, witte rijst aangemaakt met
furikake en keuze uit: Tonijn 5 spices, asian beef teriyaki of vegan pulled pork van
gemarineerde Oosterse jackfruit

€ 13,50

Warme lunchgerechten:
Geserveerd met frites en salade of wit of bruin boerenbrood naar keuze
Saté van de haas (200 gr.)
Gemarineerde varkenshaas met satésaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes en
huisgemaakte aardappelsalade volgens Oma’s recept

€ 18,50

Ook te bestellen als vegetarische saté
Met kipstukjes van de vegetarische slager op basis van soja

€ 18,50

Ossenhaas (180gr) “Paradepaardje onder het rund”
Botermalse tournedos uiteraard van onze Mibrasa houtskoolgrill geserveerd
met peper-roomsaus

€ 24,75

Stoere burger!
€ 17,50
Huisgemaakte burger (250 gr.) van onze houtskoolgrill, met oude kaas, gekarameliseerde
rode uien, bacon, tomaat, augurk en salade
Oud nieuws!
Krokant gebakken schelvis, met frisse limoenmayonaise en gebakken aardappelen

gewoon gastvrij genieten

€ 17,50

