Ouderwets lekker!
Vegetarisch | vraag naar glutenarm en lactosevrij

brood
U kunt kiezen: waldkornbol, Italiaanse bol
spelt of glutenvrij (+0,50)

(0,00)

Lunch - van 11.30 tot 16.30 uur

Broodjes

Soep

Filet americain met een eitje, rode ui, peterselie, mayonaise
en augurk 		
Rosbief met een uitje, mayonaise en een eitje
Huisgemaakte tonijnsalade		
Geitenkaas met walnoten, honing en tijm uit de oven V
Guacamole, feta en walnotenpesto V

7,50
7,50
7,00
8,00
7,50

Koeienhemel met ham, Brie, rode ui, oude kaas uit de oven
met honingmosterdsaus		
2 rundvleeskroketten met mosterd		
Warm vlees met pindasaus en seroendeng

7,75
7,25
7,50

Carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en
gerookte amandel		
Gerookte zalm met limoencrème		
Oude brokkelkaas met mosterdmayonaise

8,75
8,75
7,25

Tomatensoep met pesto V

5,95

Dagsoep

5,95

lunch

V

Tosti’s van Turks brood
Ham-kaas met bruschetta-dip

5,00

Pittige kip met oude kaas en harissa

5,50

Geitenkaas, honing, tijm en walnoten V

5,50

Tuna Melt met Cheddar

5,50

Omelet / uitsmijters

Lunchplankje (2 personen)
Tomatensoep, filet americain, gerookte zalm, tonijnsalade,
gekookt eitje, ovenverse broodjes met boter en aioli en
een stukje Brie.

18,00

7,50
7,50
7,75
7,75

Koeienhemel Specials

Krokante geitenkaas met honing en walnotenpesto V

9,95

Gerookte zalm, rivierkreeftjes en limoencrème

9,95

Koeienhemelse burger met bruschettasaus
bacon, gebakken ui, Cheddar en frietjes		
Broodje biefstuk met knoflookjus en aioli

12,50

100 gram 9,50 200 gram 13,50

z.o.z.

salade

Maaltijdsalade

Boerenomelet		
Uitsmijter ham/kaas		
Uitsmijter rosbief		
Uitsmijter oude kaas 		

Feestje
U kunt De Koeienhemel ook afhuren voor een besloten feestje vanaf 50 personen.
U kunt het zo ‘bont’ maken als u zelf wilt, maar u kunt erop rekenen dat wij van uw
feest of bruiloft een topdag maken! Als u wilt hebben wij ook de beschikking over
een eigen DJ die uw wensen perfect aanvoelt en uw gasten gegarandeerd op de
dansvloer krijgt! En uiteraard verzorgen wij uw complete catering!

Lunchkaart

Schuif vanavond aan voor het diner
Iedere dag een daghap voor een tientje, pannenkoeken voor de kids en
een eenvoudige maar lekkere dinerkaart.

Ouderwets lekker!

