Restaurant “Triangel”
Lunchgerechten
Deze lunchgerechten worden geserveerd op luxe verwenbroodjes
U heeft daarbij de keuze uit: Witbrood, Pompoenbrood en
Meergranenbrood

Oertijd

€ 6,75

Verwenbroodje met eiersalade, spek, belegen kaas of oude kaas en sla

Boerenbrood

€ 7,75

Verwenbroodje met rauwe ham, farmersalade, meloen en sla

Bokkenbrood

€ 7,75

Verwenbroodje met geitenkaas met spek, walnoten, honing en sla

Grootmoeder

€ 8,75

Verwenbroodje met gehaktbal met gebakken uien, een spiegelei en sla

Frituurderij

€ 7,75

Verwenbroodje met frikadel en een Kwekkeboom kroket, mosterd, mayonaise en sla

Runner

€ 9,50

Verwenbroodje met gebakken beenham met rode ui, noten, honingmosterdsaus en sla

Kapitein

€ 9,75

Verwenbroodje met roomkaas, gerookte zalm, rode ui, kappertjes, Hollandse garnalen, cocktailsaus en sla

Duikboot

€ 9,75

Verwenbroodje met gerookte paling en sla

Sud de sol

€10,50

Verwenbroodje met carpaccio, groene pesto, zongedroogde tomaten, geraspte kaas, pittenmix en sla

Oosterse Kip

€ 9,75

Verwenbroodje met roergebakken kip, taugé, paprika, ui, noten, ketjap en sla

Saté Bali

€10,75

Verwenbroodje met kipsaté of varkenshaassaté, atjar, kroepoek, augurk en sla

Restaurant “Triangel”
Lunchgerechten
Deze lunchgerechten worden geserveerd op verwenplakken
U heeft daarbij de keuze uit: verwenplakken wit of bruin
12 uurtje

€ 9,25

3 verwenplakken: 1 met een Kwekkeboom kroket, 1 met een spiegelei en 1 met ham, kaas en sla

Toast Triangel

€ 7,75

2 verwenplakken met gebakken ui, tomaat, paprika, beenham, champignons, spek en gesmolten kaas en
chilisaus

Uitsmijter

€ 8,00

2 verwenplakken met keuze uit kaas, ham of spek

Omelet

€ 8,75

2 verwenplakken met keuze uit kaas, ham, spek of champignons

Verwennerij

€ 8,95 p.p.

Vanaf 2 personen uitgebreide lunch

Maaltijdsalades

medium

groot

Salade met carpaccio

€ 9,75

€16,50

Salade met gerookte zalm

€ 9,75

€16,50

Salade met geitenkaas

€ 9,75

€16,50

Salade met lauw warme scampi’s

€ 9,75

€16,50

Salade met lauw warme kip

€ 9,75

€16,50

Pastagerechten
Spaghetti carbonara

€15,00

Spaghetti bolognese

€15,00

