
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodje gezond     8,95 

Belegd met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, rode ui en 

een frisse saus 

Broodje carpaccio                10,95 

Belegd met carpaccio, truffelmayo, pijnboompitten, rode ui 

en sla  

Broodje kipkerrie    9,95 

Belegd met kipkerriesalade met ananas, geroosterde  

cashewnoten en komkommer  

Broodje tonijnsalade    9,95 

Belegd met tonijnsalade, ei, rode ui, dille, paprika en olijven 

Italiaanse bol gevuld met champignons  9,25 

Gevuld met gebakkenchampignons in een kruidensaus,  

gegratineerd met kaas en nacho chips 

 

 

Fish and chips      16,95 

Gebakken kabeljauw met frites en remouladesaus 

Saté van varkenshaas     17,95 

Geserveerd met satésaus, frites, kroepoek en gebakken  

uitjes. 

Biefstuk      18,95 

Geserveerd met brood of frites.    

 
 

Vraag onze mederwerkers naar de wisselende weekschotel. 

 

lunchgerechten, te bestellen tussen 11.00 uur en 17.00 uur 

Chicken specialiteiten 
 

Kippenvleugels 6,50 

met salsa-dip (8 stuks) 

Drumsticks 8,50 

met salsa-dip (4 stuks) 

Krokante stukjes kip 8,50 

met salsa-dip (12 stuks) 

Halve kip van het spit naturel 13,50 

Met frites en huisgemaakte salade 

Halve kip van het spit pikant 14,50 

Met frites en huisgemaakte salade 

 

 

Onze Burgers 
 

American burger 12,50 
Met bacon, kaas, ui, tomaat en augurk 

Cheese burger 12,50 
Met cheddar cheese, komkommer en rode ui 

Boeren burger 13,50 
Met een gebakken ei, champignons, ui, spek  

en curry 

 

 

Tosti ham/kaas      4,95 

Tosti met ham en/of kaas  

Tosti Hawaï      5,95 

Tosti ham en/of kaas met ananas 

Tosti zuiderburen     5,95 

Tosti ham en/of kaas met een gebakken ei 

Uitsmijter met ham, kaas en/of spek    8,95 

Uitsmijter de Bazaar     9,95 

Met ham, kaas, spek en/of champignons (keuze uit bruin  

of wit brood) 

Boerenomelet      9,95 

Met champignons, paprika, ui, spek, kaas en bieslook 

Pasteitje      7,95 

Met een huisgemaakte ragout van kip en champignons 

Wrap        8,95 

Gevuld met pulled chicken, chilimayo, crème fraîche 

witte koolsalade en gemengde sla. Koud geserveerd 

Kroketten      9,25 

Geserveerd met brood of frites 

Lunch Trio     10,95 

Brood met een spiegelei, een kroket en een soepje. 

 

 

 

 

  


