Soepen
Groentesoep
Goed gevuld met rundvlees en gehaktballetjes

€ 6,00

Tomatensoep
Met rundergehaktballetjes en ongezoete slagroom

€ 6,00

Franse uiensoep
Gegratineerd met oude kaas, knoflook en tijm

€ 7,00

Kreeftensoep
Goed gevuld met kreeftenstaartjes,
ongezoete slagroom en een vleugje cognac

€ 7,50

Proeverij van de Chef
Kleine tomatensoep, kleine uiensoep
en een kleine kreeftensoep

€ 8,50

Salades
Caesar Salade
€ 12,50
Gegrilde kipfilet, rode ui, little jam sla,
zongedroogde tomaat, gekookt ei, bacon,
Parmezaanse kaas, knoflookcroutons, Caesar dressing
Salade Ossenhaas
€ 12,50
Ossenhaas puntjes gebakken in rode pesto,
champignons , sugarsnaps, taugé,
cashewnoten, gemengde sla melange en basilicum olie
Salade Geitenkaas
€ 12,50
Met honing gegratineerde geitenkaas, avocado,
zongedroogde tomaat, sla melange,
knoflook croutons, walnoten en honing mosterd dressing

Eiergerechten (keuze uit wit of bruinbrood)
Uitsmijter naar keuze
3 gebakken eieren met ham, kaas,
rosbief, spek, of zalm + €2,00

€ 8,50

Uitsmijter De Naaldhof
3 gebakken eieren
Champignons, tomaat, paprika , kaas en spek

€ 9,50

Omelet naar keuze
Ham, kaas , champignons, spek,
tomaat of zalm + € 2,00

€ 9,00

Broodjes (keuze uit waldkorn bol, Italiaanse bol, of stokbrood)
Carpaccio
Dun gesneden rundercarpaccio, truffelmayo,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat,
Parmezaanse kaas, rucola, en spekjes.

€ 9,50

Doe maar gezond
Ham, jonge kaas, zoetzure augurk, tomaat, ei,
komkommer en yoghurtmayo

€ 8,50

Het neusje van de zalm
Gerookte zalm, bieslookroomkaas, avocado,
mierikswortel mayo, sla melange, rode ui en dille

€ 9,00

Filet americain Martino
€ 9,00
Filet, ui, ei, zoetzure augurk, pikante saus, sla melange

Lunch Klassiekers
Club Carpaccio (keuze uit casino wit of bruinbrood)
Casino XL brood, pijnboompitten, dun gesneden carpaccio,
gemengde sla melange, zongedroogde tomaat, truffel mayo,
Parmezaanse kaas, spekjes en verse frites

€ 11,50

Club Sandwich (keuze uit casino wit of bruinbrood)
€ 10,50
Casino XL brood, gegrilde kipfilet, kerriemayo,
spek, tomaat, ei, rode ui, augurk , gemengde sla melange en verse frites
Chefs Burger
250 gr. Angus burger, Italiaanse bol, augurk, bacon,
kropsla, steakfriet en chili mayo

€ 15,50

12 uurtje
€ 10,50
Klein tomatensoepje, spiegelei met ham,
bourgondische kroket met brood, huzarensalade van Looman
Lunch Trio
€ 11,50
3 waldkornbolletjes met carpaccio, gerookte zalm en met geitenkaas
Bourgondische Kroketten (keuze uit casino wit of bruinbrood)
€ 9,50
2 draadjesvleeskroketten van de Bourgondiër met grove mosterd

varkenssaté

€ 14,50

Gemarineerde varkenshaas saté, satésaus,
zoetzure salade geserveerd met verse frites of brood

Tosti’s (keuze uit casino wit of bruinbrood)

€ 4,00

Tosti ham – kaas
Casino XL brood en Tomatendip
Boerentosti
Casino XL brood ham, kaas, spek,
rode ui en tomaat en tomatendip

€ 4,50

