Lunchkaart/Lunches
Tosti ham-kaas met tomaten ketchup

5,25

Tosti ham/cheese with tomato-ketchup

Soep van de chef

8,5

Soup of the chef

Diverse soorten uitsmijters naar keuze
ham, kaas, ham-kaas, kalfsrosbief, spek

9,5

Several kinds of slices of bread with veal and a fried egg on top

Diverse soorten omeletten naar keuze
ham, kaas, ham-kaas, kalfsrosbief, spek

9,5

Ceveral kinds of omelettes; ham, chees, ham-cheese, veal roast beef, bacon

Wilhelmina plankje;
12,5
Rustiek brood, wit of bruin belegd met tonijnsalade, spiegelei, een
kroket en een seizoenssoepje
Wilhelmina platter: Rustic bread, white or brown, filled with tuna salad, fried egg, a croquette,
and a seasonal soup

Twee rundvlees kroketten met rustiek brood

8,5

Two croquettes with rustic bread, white or brown

Rustiek brood, wit of bruin met gebakken
kipstukjes in een licht pikante piri-piri saus

13,5

Rustic bread, white or brown with fried chicken pieces in a mildly
spicy piri-piri sauce

*** Gerechten van de lunchkaart zijn uitsluitend tussen 12.00 en
16:30 uur te bestellen. ***
*** Lunch menu dishes can be ordered exclusively between 12:00 and 16:30***

Lunchkaart/Lunches
Wilhelmina burger;
Rundvleesburger op brioche brood, geserveerd met
gebakken ui, een spiegelei, kaas, augurk en tomaat

14,5

Wilhelmina burger: Beef burger on brioche bread, served with fried onion,
fried egg, cheese, gherkin, and tomato

Caesar salade;
Little gems salade met gebakken kipfilet, kappertjes,
ansjovismayonaise, een gepocheerd ei en Parmezaanse kaas

12,5

Caesar salad: Little gems salad with fillet of fried chicken, capers,
anchovy mayonnaise, poached egg and Parmesan cheese

Rustiek brood, wit of bruin belegd met:

9,5

- Brie, honing, rucolasla & walnoten
- Gerookte zalm, kappertjes, rode ui & mierikswortelcrème
- Gezond; ham, kaas, tomaat, komkommer & ei
Rustic bread, white or brown, filled with:

-

Brie, honey, rocket salad and walnuts
Smoked salmon, capers, red onion and horseradish cream
Healthy: ham, cheese, tomato, cucumber & egg

** * Gerechten van de lunchkaart zijn uitsluitend tussen 12.00 en
16:30 uur te bestellen. ***
*** Lunch menu dishes can be ordered exclusively between 12:00 and 16:30***

