
 

Soepen 
Groentesoep       € 6,75  

Goed gevuld met rundvlees en gehaktballetjes 

 

Tomatensoep       € 6,75 

Met rundergehaktballetjes, room en basilicum 

 

Franse uiensoep      € 7,50 

Gegratineerd met oude kaas, knoflook en tijm  

 

Kreeftensoep        € 7,95 

Met rivierkreeftstaartjes, room en cognac 

 

Knolselderijsoep (vegan)     € 6,75 

Truffelchips en lente ui 

 

 

Salades  Klein: € 12,50  Groot: € 15,50 

 
Caesar salade Krokante kip of Gamba’s      

Rode ui, ijsbergsla, tomaat, gekookt ei, bacon, Parmezaanse kaas, kruidencroutons, Caesar dressing 

 
Ossenhaassalade     

Gebakken ossenhaaspuntjes in sesam teriyakisaus, champignons, peultjes, taugé, cashewnoten en 

slamelange 

 
Geitenkaassalade    

Met honing gegratineerde geitenkaas, avocado, zongedroogde tomaat, appel, kruidencroutons, 

walnoten, mosterd-dilledressing en slamelange 

 

Salade “pulled mushrooms”   

Paddenstoelen, zongedroogde tomaatjes, avocado, balsamicostroop, slamelange  

 

 
 

Eiergerechten (keuze uit wit of bruinbrood) 

 

Uitsmijter naar keuze      € 8,75     

3 gebakken eieren met ham, kaas, rosbief, spek of zalm + €2,00 

 

Uitsmijter De Naaldhof      € 9,25    

3 gebakken eieren met champignons, tomaat, paprika, ui, kaas en spek 

 

Omelet naar keuze      € 8,75     

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



 
 

Eggs Benedict        € 11,75 

Gepocheerd ei met bacon, toast, en hollandaisesaus  

 

 

Broodjes (keuze uit baguette wit of bruin )  

Dubbel belegd + € 3,75 

 
Carpaccio       € 9,50     

Dun gesneden rundercarpaccio, truffelmayo, pijnboompitten,  

zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, rucola en spekjes.  

 

Doe maar gezond      € 8,75   

Ham, jonge kaas, Franse lekkernij van Looman, tomaat,  

komkommer, ei, rode ui en radijs 

 

Krabsalade        € 9,50 

Krabsalade, ei, avocado, slamelange en limoenmayonaise 

 

Kip piri piri        € 11,50 
Tzatziki, zoetzure komkommer, kropsla en Piri Piri saus  

 

Vegan bagel        €11,75 

Doperwtencrème, quinoa, zongedroogde tomaatjes, geitenkaas  

 

 

Lunch Klassiekers 
Club Carpaccio (keuze uit casino wit of bruinbrood)  € 13,25  

Casino XL brood, pijnboompitten, dun gesneden carpaccio,  

slamelange, zongedroogde tomaat, truffelmayonaise,  

Parmezaanse kaas, spekjes en verse frites  

 

Club Sandwich (keuze uit casino wit of bruinbrood)  € 12,25 

Casino XL brood, kerriemayonaise, gerookte kipfilet,  

komkommer, rode ui, spek, tomaat, kaas, ei, slamelange  

en verse frites  

 

Steak tartaar       € 14,50 

Toast, augurk, kappertjes, truffelmayonaise, gepocheerd ei  

en rode ui 

 

12 uurtje (keuze uit casino wit of bruinbrood)   € 12,25 

Klein tomatensoepje, spiegelei met ham, Bourgondische  

kroket met brood, grove mosterd en huzarensalade van Looman 



 
 

Bourgondische Kroketten (keuze uit casino wit of bruinbrood) € 9,75 

2 draadjesvleeskroketten van de Bourgondiër met grove mosterd  

 

Kipsaté        € 13,25 

Gemarineerde kipsaté, satésaus, cassave chips, zoetzure  

komkommer, geserveerd met verse frites of brood 

 

 

Tosti’s (keuze uit casino wit of bruinbrood)    

Tosti ham – kaas      € 4,75 

Casino XL brood en ketchup 

 

Tosti de Naaldhof      € 5,95 

Casino Xl brood, 3 boterhammen kaas, ham, gekruid gehakt 

en limoenmayonaise  


