
LUNCHKAART
Bie de Tantes



Hotdogs
ACAPULCO 
Hotdog met chipotle mayo, nacho crumble, bieslook,
rode ui en tomatensalsa.

€14,95

LOUISIANA
Hotdog met rode koolsla, BBQ-saus, krokante ui,
jalapenos, gruyère en gele mosterd.

€14,95

Pita’s
ZALM
Gerookte zalm met limoen koriander mayonaise,
kruidenkaas, spinazie en garnituur.

€13,95

PULLED CHICKEN
Gekruide kip met huisgemaakte tzatziki,
feta en garnituur.

€13,95

Toasted sandwiches
PHILLY CHEESE STEAK
Rib eye met sambasaus, cheddar, rode ui en salade.

€14,95 NEW YORK CITY
Pastrami met mayonaise, mosterd, zuurkool,
gruyère en salade.

€14,95

Eiergerechten
SHAKSHUKA
Pannetje met 2 spiegeleieren, tomatensaus, kruiden
en paprika geserveerd met pitabrood en 
huisgemaakte tzatziki.

€12,95

OMELET SPEK EN KAAS
Omelet met pancetta, Old Amsterdam en salade
met bruin boerenlandbrood.

€12,95

OMELET ZALM
Omelet met gerookte zalm, spinazie, kruidenkaas 
en salade met bruin boerenlandbrood.

€13,95

Onze lunchplankjes
BIE DE TANTES VLEES PLANK
Bruin boerenlandbrood belegd met carpaccio, 
rucola, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes
en truffelcrème, een van Holtkamp kalfskroket met 
Limburgse mosterd en een kleine pomodori soep.

€15,95

BIE DE TANTES VIS PLANK
Bruin boerenlandbrood belegd met tonijnsalade, 
cocktailsaus en garnituur, een van Holtkamp
garnalenkroket met remoulade en een kleine 
pomodori soep.

€15,95

BIE DE TANTES VEGA PLANK
Bruin boerenlandbrood belegd met huis gerookte 
brie, appelcompote en garnituur, een van
Holtkamp groentekroket met tzatziki en een 
kleine pomodori soep.

€15,95



Ciabatta
ITALIAN STEAK 
Ciabatta met rib eye, truffel salami, pijnboompitten,
rucola, zongedroogde tomaat en parmezaan.

€14,95

BANH MI SMOKED DUCK 
Ciabatta met huis gerookte eend, rode kool salade,
hoisin saus en pickles.

€14,95

Broodjes
TONIJNSALADE
Huisgemaakte tonijnsalade met cocktailsaus
en garnituur.

€11,95

SMOKED BRIE 
Huis gerookte brie in panko lauwwarm geserveerd
met appelcompote, honing, walnoten en garnituur.

€13,95

CARPACCIO
Ossenhaas van Blanc Bleu Belge rund, truffelcrème,
rucola, pijnboompitten, zongedroogde
tomaat en parmezaan. 

€14,95

Keuze uit bruin boerenlandbrood of ciabatta
van bakker Koos. 

Warme gerechten
STEAK BEARNAISE
Entrecote van de plancha met salade, verse friet en huisgemaakte mayonaise.

€24,95

FISH AND CHIPS 
Kabeljauw met huisgemaakte remoulade, pickles, verse friet en huisgemaakte mayonaise.

€22,95

CLASSIC HAMBURGER
Dry aged burger, cheddar, bacon, Big Mac saus, augurk, tomaat, sla, rode ui, verse friet en
huisgemaakte mayonaise.

€19,95

POETES
Bloedworst van Livar met appel, stroop, notenbrood van Koos en salade.

€13,95

VIDEEKE
Kippenpastei met salade.

€12,95

Extra verse friet en huisgemaakte mayonaise          €2,95



Soep
UIENSOEP  
Gegratineerde uiensoep met bruin
boerenlandbrood. 

€7,95

Salades
SALADE BRIE   
Huis gerookte brie in panko, appelcompote, walnoten,
honing, garnituur en notenbrood van Koos.

€16,95SALADE VIS    
Gerookte zalm, forel uit Mechelen, limoen koriander
mayonaise, garnituur en bruin boerenlandbrood. 

€18,95

POMODORI SOEP 
Pomodori tomatensoep met bruin
boerenlandbrood.

SEIZOENSSOEP

€7,25

DAGPRIJS

Kroketten op brood
VAN HOLTKAMP KALFSKROKETTEN 
2 Kroketten geserveerd op bruin boerenlandbrood
met Limburgse mosterd en salade.

€12,95

VAN HOLTKAMP GARNALENKROKETTEN
2 kroketten geserveerd op bruin boerenlandbrood met
huisgemaakte remoulade en salade. 

€13,95

VAN HOLTKAMP GROENTEKROKETTEN
2 kroketten geserveerd op bruin boerenlandbrood met
huisgemaakte tzatziki en salade. 

€12,95

Extra verse friet en huisgemaakte mayonaise          €2,95

Culinaire 5-gangen amuse lunch
Een bijzondere lunch met diverse kleine gerechten
van verse vis, huisgemaakte pasta, regionaal wild
en nog veel meer lekkers. Iedere dag van de week
te bestellen tussen 12.00 - 15.00 uur. 

€42,50 voor 5 gerechten


