lunch
kaart

soepen
Tomatensoep (V)							4,75
‘Hier is ut’ huisgemaakte tomatensoep

Soep van de week (V)						5,5
wisselende soep met verse groenten van Overkempe

salades
Geitenkaassalade (V)						9,5
geitenkaas met walnoten en een stroop van
Doyenné du Comice (perenstroop)

Herfstquiche (V)							8,25
quiche gemaakt in de bakkerij van overkempe

kindergerechten
Bestel één van onderstaande gerechten en krijg een leuk speeltje

Poffertjes (V)							7,25
met roomboter, poedersuiker en stroop

Kipnuggets 								7.25
met friet en saus (naar keuze)

Hier zit
ut in
Spelen totdat het eten er is?
Dat kan met deze box vol
(bord)spellen en speelgoed van
onder andere de ondernemers
uit ’t Holstohus.

molenbrood

VAN BÖKKERS MÖLLE
(BRUIN/WIT)

Eetkamer’s gezonde broodje (V)				7,5
met kaas (jong of oud), slagers beenham, salade,
komkommer, ei en ui

Eetkamer’s gehaktbal (V)					8,25
huisgemaakte gehaktbal uit de jus met mosterdmayonaise

Uitsmijter ‘Eetkamer’ (V)						8,75
drie scharreleieren, ham en kaas (jong of oud),
geserveerd op molenbrood

Kroketten met brood (V)

						

8,75

twee ambachtelijke rundvlees- of groentekroketten
met een mosterdmayonaise

12 uurtje (V)								11,25
- soep naar keuze
- een ambachtelijke plak molenbrood met ham,
kaas (jong of oud) en één gebakken scharrelei
- een plak molenbrood met kroket naar keuze

tosti’s
De klassieke tosti (V) 						4,25
molenbrood (bruin/wit) rijkelijk belegd met jong belegen
of oude kaas en ham, geserveerd met tomatenketchup

Vegetarische tosti (V)						4,75
molenbrood (bruin/wit) met kaas, pesto en tomaat.
geserveerd met tomatenketchup
(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

borrel
kaart

lekker borrelen
Friet (V)								2,50
Brood van Bökkers Mölle (V)					4,75
drie soorten brood met kruidenboter, pesto en
huusgemaakte Hagebor saus

Portie bitterballen (10 st.) (V)

					

8,25

geserveerd met mosterdmayonaise of mayonaise

Borrelmaatjes (deels vega, 10 st.)				

8

gemengd bittergarnituur, geserveerd met mayonaise
of mosterdmayonaise

Springrolls (10 st.) (V)						4,25
mini groenteloempia’s, heerlijk met chilisaus

Oriental garnalen (10 st.)						4,75
garnalen in filodeeg om lekker te dippen in chilisaus

Nacho’s (V)								6,5
in de oven gegratineerd met kaas, rode ui en jalapeño,
geserveerd met crème fraîche en guacamole

De ‘huus’ plank te bestellen v.a. 2 personen			24,5
yakitori stokjes, bitterballen, uiringen, oriental garnalen,
spring rolls, nootjes en molenbrood met huusgemaakte
Hagebor saus
(V) = Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch geserveerd worden.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

NaGEnieten
		

Appelgebak

						3,-

van Overkempe

Honingtaart								3,Brownie taart							3,van Overkempe						

Toef slagroom de bie						0,25

Ons aanbod wisselt regelmatig. Smaakt dit naar meer?
Vraag aan één van onze collega’s wat voor lekkers wij nog
meer in huis hebben.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

vega
kaart

vega genieten
MOLENBROOD
De klassieke tosti

VAN BÖKKERS MÖLLE (BRUIN/WIT)

						4,25

rijkelijk belegd met jong belegen of oude kaas,
geserveerd met tomatenketchup

Vegetarische tosti							4,75
met kaas, tomaat en pesto, met tomatenketchup

Eetkamer’s gezonde broodje (V)				7,5
met kaas (jong of oud), salade,
komkommer, ei en ui

Uitsmijter ‘Eetkamer’						8,75
drie scharreleieren met kaas (jong of oud)

Kroketten met brood 		

						

8,75

twee ambachtelijke groentekroketten,
geserveerd met een mosterdmayonaise

12 uurtje								11,25
- soep naar keuze
- een ambachtelijke plak molenbrood met
kaas (jong of oud) en één gebakken scharrelei
- een plak molenbrood met groentekroket

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

vega genieten
SOEP EN SALADES
Geitenkaassalade							9,5
geitenkaas met walnoten en een stroop van
Doyenné du Comice (perenstroop)

Herfstquiche

						8,25

quiche gemaakt in de bakkerij van overkempe

Tomatensoep

						4,75

‘Hier is ut’ huisgemaakte tomatensoep met molenbrood

Soep van de week 						5,5
wisselende soep met verse groenten van Overkempe,
met een plak molenbrood

LEKKER BORRELEN
Brood van Bökkers Mölle						4,75
drie soorten brood met kruidenboter, pesto en Hagebor

Portie vega bitterballen (10 st.)

				

8,25

geserveerd met mosterdmayonaise of mayonaise

Borrelmaatjes (deels vega, 10 st.)				

8

gemengd bittergarnituur, geserveerd met mayonaise
of mosterdmayonaise

Springrolls (10 st.)							4,25
mini groenteloempia’s, heerlijk met chilisaus

Nacho’s (V)								6,5
in de oven gegratineerd met kaas, rode ui en jalapeño,
geserveerd met crème fraîche en guacamole

Heeft u een allergie? Laat het ons weten!

bier
wijn
borrel
kaart

bieren
OP DE TAP
Hertog Jan Pilsener 5,2%		

glas 2,6 / halve liter 6

Volle, rijke smaak met een aangename bittere afdronk

Leffe Bruin								4,Een authentiek abdijbier met aroma’s van gebrande mouten

OP FLES
Malt bier 0,0% 							 3,25
een verfrissend alcoholvrij biertje dat schuimt, ruikt
én smaakt als pils

Hoegaarden Lemon & Lime

0,0% = 3,25 / 2,0% = 3,75

verfrissende radler met een perfecte combinatie tussen
bitter en zoet door de combinatie van gember en citroen

Liefmans Fruitesse 3,8%						4,25
sprankelend aperobier boordevol fruit

Hoegaarden wit 4,9%						4,25
een troebel, bleekgeel tawebier met een romige witte schuim
kraag. De geur is fris en fruitig door de citrus.

Chaos Morrigan 5,4%						5,door Chaos Bieren uit Wijhe gebrouwen Irish Red, heerlijk
fris en licht zoet, vernoemd naar de oorlogskraai Morrigan

Leffe Blond 6,6%							5,zacht en fruitig, met een vleugje bitterheid en
tonen van vanille

bieren
Chaos Mr. Negativity does not like the sunny days 8%

5,-

Weg met al het gezever en gedram van de dag, nu even
dubbele tijd voor jou (door Chaos Bieren in Wijhe)

La Chouffe 8%							5,4
Licht hoppige smaak, toetsen van verse koriander en
fruitige accenten

Tripel Karmeliet 8,4%						5,4
Complex, met tonen van citroen en graan

Duvel 8,5%								5,4
Licht fruitig, droog aroma, welgehopt, met een
licht bittere nasmaak

Chaos Apocalyps 10%						5,door Chaos Bieren uit Wijhe gebrouwen Apocalyps

wijnen
WIT
Pinot Grigio								3,75
Afkomstig uit Italië en gebotteld bij wijnhuis 4 Pierres in
Frankrijk. Fris en delicaat met licht pepertje in de afdronk

Sauvignon blanc							4,25
Licht aromatische Chileense wijn van het wijnhuis
Ventisquero van eigen wijngaarden met certificering
“sustainable wine of Chile”

Zoete, witte huiswijn						3,5

ROOD
Nero d’Avola en Shiraz						3,75
Afkomstig van Sicilië, wijhuis Pellegrino. Intens en fruitig

ROSÉ
Temperanillo							3,75
Spaanse roséwijn, een aangename, fris, fruitige rosé wijn

whisky
Glenfiddich								5,5
Highland Park							5,75

