
LUNCH
facebook.com/meerenbosrestaurantmeerenbos.nl @meerenbos010 521 76 76



ONZE FAVORIETEN

12 uurtje – een glaasje soep, 3 boterhammen, kaas, rundvleeskroket 12,95

en gebakken ei

Proeverij vis – 3 mini broodjes, gerookte zalm, huisgemaakte makreelsalade  8,95

en gerookte paling

Twee rundvleeskroketten – met brood 8,95

Tosti kaas of ham/kaas  4,25

Broodje braadworst 7,95

Bao bun – met pulled eend en hoisin  9,25

Flammkuchen – met crème fraîche, spekjes en ui 7,75

Flammkuchen – met pompoen, feta en crème fraîche  7,75

Flammkuchen – met crème fraîche, brie, appel, honing en walnoten 8,25

SOEP

Soep van de dag 5,25

Uiensoep met kaas 5,25

BURGERS

Hamburger van rundvlees op een broodje – met huisgemaakte remouladesaus,  13,50

curry, uitgebakken spek, tomaat en rauwkost

Kipburger op een broodje – kipburger, huisgemaakte romige saus,  13,50

tomaat en rauwkost

Vegaburger op een broodje  – beyond meat, huisgemaakte rode uiencompote,  13,50

tomaat, rauwkost en cheddarkaas

Vraag ook eens naar onze leuke lunchplanken om te delen! 

BROODJES (CIABATTA)

Makreelsalade 9,75

Gerookte zalm – met roomkaas 10,50

Rundercarpaccio – met truffelmayonaise 10,50

Diamanthaaspuntjes – met teriyakisaus, ui, champignons en paprika 10,95

Pompoen en feta 9,75

Geitenkaas – met dadels, walnoten en honing 9,75

SALADES

Salade van linzen en gerookte kip 11,95

Salade van linzen, pompoen en feta 11,95

Salade van linzen en gerookte zalm 11,95

PANNENKOEKEN

Naturel 6,25

Spek, kaas, appel of rozijnen 7,25

Vrolijke pannenkoek – eenhoorn of kikker 7,25

extra ingrediënt 1,00

UITSMIJTERS

Ham, kaas of spek 9,00

extra ingrediënt 1,00

PATAT

Patat 4,75

Patat met kroket, frikandel of kaassoufflé 8,25

Patat met kipsaté 17,95

Zoete aardappel patat 5,50

mayonaise  0,75

truffelmayonaise, satésaus of speciaal 1,00

VOOR DE KINDEREN (TOT 10 JAAR)

Boterham – met kaas of jam 3,25

De lunchgerechten worden geserveerd tot 17.00 uur

wij hanteren 1 rekening per tafel

onze gerechten kunnen sporen bevatten van allergenen. 

heeft u een allergie of dieetwens? geef het aan ons door en wij houden er rekening mee!


