LUNCH SPECIALITEITEN

T OSTI & U ITS MI JT ER S

Club sandwich kip
geroosterd brood, gerookte kipfilet, tomaat, bacon,
sla, ei en kerriemayonaise

7,25

Club sandwich huisgerookte zalm
geroosterd brood, huisgerookte zalm en cocktailsaus

7,50

Club sandwich brie
geroosterd brood, brie, ei, tomaat, sla,
walnoot met honingmosterddressing

7,50

Gezond
meergranenbol met Goudse kaas, ham, sla, tomaat,
ei en komkommer

5,95

Uitsmijters
wit of bruin brood
Uitsmijter kaas
4,95
Uitsmijter ham
4,95
Uitsmijter ham en kaas
5,50
Uitsmijter bacon en kaas
5,50
Uitsmijter super (3 eieren en 3 boterhammen)
extra 2,50

Kroketten op brood
2 rundvleeskroketten op wit of bruin brood

6,50

Boerenomelet

Stokbroodje huisgerookte zalm
met cocktailsaus

5,75

S ALA D ES

Stokbroodje Brie
met walnoten en honing uit de oven

4,25

Broodje De Kaars
meergranenbol met oude kaas en kipfilet
met truffelmayonaise en sla

4,95

SALADE “DE KAARS”
9,95
14,95
met Romanosla, Parmezaanse kaas, ei, croutons,
en gegrilde kippendijen en in knoflookolie gebakken gamba

Holle bolle geit
meergranenbol met gebakken geitenkaas, appel,
walnoten, friçee en honing

6,50

THAISE SALADE
in reepjes gemarineerde biefstuk met tauge,
haricot verts en een sesam soya dressing

Italiaanse bol
met rundercarpaccio, truffelmayonaise rucola,
oude kaas en pijnboompitten

6,75

SALADE VIS
11,50
met huisgerookte zalm, tonijn in sesamkorst en
in knoflookolie gebakken gamba

Warme beenham
op een petit pain gebakken Gelderse ham
met honingmosterdsaus `

5,50

Broodje bal gehakt
een bal gehakt van 100% rundvlees van 200 gram op
een witte bol met mayonaise, mosterd en augurk

3,95

Big American Kaars-burger
100% rundvlees (250 gram) op een Italiaanse bol met
kaas, ui, augurk en tomaat

9,95

Saté
spies van kippendijen met atjar, hete boontjes, ei,
pindasaus en kroepoek

9,95

Gebakken biefstuk
met jus en brood

9,95

Vlaamse Frieten
puntzak met mayonaise

2,50

Proeverij De Kaars
verschillende voorgerechten

14,95

Tosti’s
Tosti met kaas
Tosti met kaas en ham
Tosti met kaas, ham en tomaat
Tosti Hawaï
Tosti met roombrie en tomaat
Tosti met rauwe ham en brie

wit of bruin brood
2,95
2,95
3,50
3,50
3,25
3,75

6,50

Standaard
SALADE GEITENKAAS
8,95
gebakken krokante geitenkaas met appel,
walnoten, sherry tomaat en honingmosterddressing

9,95

Maaltijd
13,95

14,95

16,50

De maaltijdsalades worden geserveerd met een puntzak friet

S OEP E N
ITALIAANSE TOMATENSOEP

4,95

FRANSE UIENSOEP

4,95

SOEP VAN DE CHEF

4,95

H IG H T EA
Zoetigheden:
huisgemaakte appeltaart, boterkoek, brownie en slagroomsoesjes.
Hartigheden:
huisgemaakte quiche en een dagsoepje.
Sandwiches:
met carpaccio, brie en huisgerookte zalm.
Onbeperkt thee
16,50 p.p. (op reservering of vraag er naar bij de bediening)
Uiteraard kunt ook van onze dinerkaart gebruik maken.

