
LUNCH
OERBROOD BELEGD MET

Kaas                             
Ham                            
Ham & Kaas                            

5,50
5,50
5,50

Gezond  
Rijkelijk belegd met slagers achterham, jonge 
kaas, komkommer, bladsla, tomaat en een eitje.

9,25

Broodje van de Maand  
Laat je verrassen en vraag 
onze bediening.

9,25

Carpaccio
Huisgemarineerde carpaccio, snoeptomaatjes, 
rode ui, pesto en Parmezaan.

9,25

Gerookte Zalm
Roomkaas, gerookte Noorse zalm, bladsla, 
komkommer en een eitje.

9,25

Filet American
Klassieker met filet american, rode ui, een eitje 
en huisgemaakte truffelmayonaise.

9,25

SALADES
Salade Warme Kip
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, kruidig gebakken kipreepjes, 
champignons, paprika en honingmosterd-dressing.

12

Salade Carpaccio
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, huisgemarineerde carpaccio, truffelmayo 
en Parmezaan.

12

Salade Zalm
Bladsalade geserveerd met tomaat, komkommer, 
rode ui, gerookte Noorse zalm en een eitje.   

12

*Geserveerd met een snee oerbrood en boter. 
Ook als hoofdgerecht te bestellen.

Tosti Kaas                             
Tosti Ham                            
Tosti Ham & Kaas                            
Tosti Old Amsterdam met bacon en rode ui

Tosti Serranoham, Brie & Pesto    

4,50
4,50
4,85
6,25
6,25

TOSTI TIME

*Geserveerd op ons oerbrood met groene salade. 
Inclusief saus met keuze uit curry of ketchup.

LUNCH WARM
Kroketten
Oerbrood belegd met 2 traditionele rundvlees 
kroketten van kroketterij ‘de Bourgondiër’. 

7

Warme Kip
Oerbrood belegd met kruidig gebakken 
kipreepjes, champignons, paprika, rode ui
en honingmosterd-dressing.

9,25

Beenham & Brie
Oerbrood belegd met slagers beenham, 
gegratineerd met brie en smaakvolle 
honingmosterdsaus    .

9,25

Uitsmijter Kaas                             
Uitsmijter Ham                            
Uitsmijter Ham & Kaas                            
Uitsmijter Gerookte Zalm     

6,75
6,75
7,25
8,50

UITSMIJTER

Soep van het Moment
Huisgemaakt met lekkers van het seizoen.
Vraag de bediening.

5,50

wificode: dewal006

www.facebook.com/dewalootmarsum/

www.instagram.com/grandcafedewal/

Quiche
Huisgemaakte quiche met lekkers van het seizoen.
Vraag de bediening.

8

Tuss
en 1

2:00 
uur

 en 
17.00

 uur

LUNCHPLANK
Uitgebreid en lekker lunchen 
met klein of groot gezelschap?
Reserveer dan eens onze luxe 

lunchplank voor €15,- p.p.
Vraag de bediening naar 

de mogelijkheden


