Lunch

Lunch wordt geserveerd van 12.00 - 16.00 uur.
Wij hebben een aparte borrelkaart. Heeft u een dieet
of allergie? Vertel het ons, wij houden er rekening mee.

Soepen

Paprikasoep met pitabrood en hummus
Tomatensoep met pesto en foccacia
Soep van de dag, vraag onze medewerkers er naar…
Tip: Breekbrood van Bakkerij Abrona met kruidenboter en roomboter

€
€
€
€

5,50
5,50
5,50
3,50

Tosti van ambachtelijk brood met ham en kaas
Tosti van ambachtelijk brood met ham, kaas en ananas
Sausjes: ketchup, mayonaise of bruchetta mayonaise
Tip: combinatie van soep en tosti

€
€

4,75
4,75

€

9,50

Uitsmijter van 3 eieren met wit- of volkorenbrood
naar keuze: kaas, ham en/of buikspek
Omelet van 3 eieren met boerengroente, ham en/of kaas
wit- of volkorenbrood, toast naar keuze
Waldkorn bol met Vitello Tonato
Bagel, huisgerookte zalm en roomkaas
Bruschetta, geitenkaas en gegrilde groenten
Ciabatta met verse tonijnsalade
Club Sandwich: gerookte kip, bacon, ei
Wit of bruin broodje carpaccio, Parmezaanse kaas en rucola

€

8,50

€

9,00

€
€
€
€
€
€

8,00
8,50
8,00
8,00
9,00
9,00

Carpacciosalade met gedroogde tomaten, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Geitenkaas salade met warme geitenkaas
Salade Nicoise met tonijn, haricots verts, olijven en rode ui
* Salades worden geserveerd met breekbrood en roomboter

€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50

Twee vleeskroketten, huisgemaakt, met mosterd en wit of bruin brood
“Hoogste tijd”: snee wit of volkorenbrood met ham en gebakken ei,
brood met kroket, bruschetta met kaas en een kop dagsoep
Varkenshaas saté, pindasaus, kroepoek, atjar, friet en gemengde sla
Tournedos met gebakken champignons, ui, friet en gemengde sla
Abrona Burger baconsaus, oude kaas, friet en gemengde sla

€

7,50

€
€
€
€

12,50
16,00
27,50
16,50

Brood

www.hotelrestaurantabrona.nl

Alleen PIN
of creditcard

BUFFETkaart

Abrona Koffietafel €14,50
Keuze uit tomatensoep of soep van de dag.
De soep wordt aan tafel geserveerd.
Buffet:

Verschillende soorten kaas en brie
Assortiment van diverse vleeswaren
Huisgemaakte kroket met brood
Diverse soorten broodjes, roomboter wordt apart geserveerd
Pluksla met garnituren: zoals gesneden komkommer, tomaat, dressing en crouton
Koffie of thee
Melk en karnemelk
Tafelwater, plat en bruis
					
Naar wens kan de koffietafel uitgebreid worden met onderstaande gerechten:
Koude GERECHTEN
Vers fruit salade
Huzarensalade met charcuterie
“Plank” met diverse soorten gerookte vis

€
€
€

3,50
5,50
6,00

warme GERECHTEN
Kipgyros met een pita broodje
Varkenshaassaté

€
€

3,50
5,50

De koffietafel is beschikbaar vanaf 20 personen. Genoemde prijzen zijn per persoon.
Uitbreidingen op het buffet alleen mogelijk voor de gehele groep.
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