
LUNCHKAART

VOOR GROEPEN

VOOR GROEPEN VANAF 12 PERSONENWWW.DEHOUTLOODS-LEERDAM.NL

WARME BROODJES

• Hutterslunch ✔ ✔ ............................................. 13,75
 brood met kaas, ham, soep van de week 
 en kroket *
• Brood met kroketten* .................................. 11,75
 kroketten van scharrelvlees beter leven
• Brood met groentekroketten*  .................. 12,25
• Brood met garnalenkroketten*  ................. 12,25
• Brood warme beenham ................................. 11,50
 en honing-mosterdsaus

*  al onze kroketten zijn van Heeren van 
Loosdrecht

SOEPEN

• Soep van de week  ........................................... 7,50
• Tomatensoep met gehakt en bosui ✔ ✔ ........ 7,50
• Bospaddenstoelensoep ✔ ............................. 8,50

Soep wordt geserveerd met brood en 
kruidenboter

SALADES

• Salade geitenkaas ✔ ...................................... 13,75
honing en noten

• Salade noten en warme spek ✔ ✔ ................. 16,75
 van de Big Green Egg
• Salade carpaccio met truff elmayonaise .... 19,50

BROOD

• Brood boerenkaas ✔ ....................................... 8,50
 van kaasboerderij aan de Linge
• Brood brie en noten ✔ .................................. 10,50 
• Brood carpaccio met truff elmayonaise ..... 14,75 
• Clubsandwich vegan  ............................... 11,95
 muhammara, guacamole, gegrilde groenten

Like ons ook
op Facebook 
& Instagram!

PRIJZEN ZIJN IN EURO’S EN PER PERSOONWWW.DEHOUTLOODS-LEERDAM.NL
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