
SOEPIE
Romige tomatensoep  €4,25
Heerlijke tomatensoep met 
gehaktballetjes en een vleugje room

Groentebouillon  €4,25
Grootmoeders recept! Goed gevuld 
met groenten en balletjes

Seizoenssoep  €4,25
Wisselende soep, vraag ernaar bij de 
bediening of check onze borden

ZACHTE BROODJES
Ham, Kaas, gekookt of 
gebakken ei  €2,60
Met boter

Kroket of frikadel  €3,55
Met snacksaus naar keuze

Gehaktbal ‘De Oude Ketting’€5,20
Lekker uit de jus met mayonaise of 
satésaus

LUNCHGERECHTEN (Pistolet wit, 
+€0,70 voor boerenbol donker)

Hawaï  €5,25 
Ham, ananas en kaas gegratineerd uit 
de oven

Warme beenham  €7,60 
Gebakken op de plaat, met satésaus 
(apart geserveerd)

Zalm  €8,20 
Huisgemarineerde zalm met roomkaas, 
rode ui en mosterd-dille dressing

Carpaccio  €7,75 
Flinterdun gesneden ossehaas met 
truffelmayonaise, pittenmix en 
geraspte kaas

Tonijnsalade  €4,75
Met olijven, kappertjes, rode ui 
en rode pesto

Gerookte kipfilet  €5,50 
Met spek en ananas

Geitenkaas  €7,05  
Uit de oven gegratineerd, met 
walnoten en honing-mosterd dressing

EIERGERECHTEN (3 eieren, 2 sneeën 
desembrood rijkelijk belegd)

Uitsmijter ham, kaas en/of spek  €7,75

Omelet ham, kaas en/of spek  €7,75 

Boerenomelet  €8,75
Champignons, ui, paprika en spek

LUNCHSPECIALITEITEN
Clubbol BLT  €6,70
Gebakken bacon, sla, tomaat, ei en 
gerookte paprika-olie

Clubbol Kip  €6,40
Gerookte kipfilet, gebakken bacon, 
ei en truffelmayonaise

Hamburger ‘De Oude Ketting’€10,50
Met gebakken ui, friet, sla en 
mayonaise

Biefstuk met desembrood  €14,20
Wit of bruin desembrood, met 
gebakken champignons

Saté met desembrood  €11,50
Wit of bruin desembrood, malse 
varkenshaassaté met kroepoek, atjar, 
gebakken ui en satésaus (apart 
geserveerd)

Gehaktbal ‘De Oude Ketting’  €6,50
Met friet, mayonaise en satésaus 
(apart geserveerd)

Frikadel of kroket  €6,10
Met friet en snacksaus naar keuze

TOSTI’S
Ham en kaas  €3,85

Hawaï  €4,20
Ham, kaas en ananas

Madammeke  €4,20
Ham, kaas en gebakken ei

LUNCH-SPECIAL!
Uitsmijter ‘De Oude Ketting’

Met ham, rundvleeskroket en huzarensalade 
(2 eieren, 3 sneeën desembrood)

€10,50

Heb je een voedselallergie?
Laat het ons weten

LUNCH Tot 16:00


