BELEGDE BROODJES
Voor deze rijkelijk belegde broodjes heeft u de keuze uit
een witte of bruine ambachtelijke pistolet, een
meergranenbol (meerprijs € 0.50)of een Italiaanse bol
(meerprijs € 0.50)
Gerookte kipfilet met kerriemayonaise
€ 5.25
Old Amsterdam & mosterdmayonaise

€ 5.25

Brie, noten & honing

€ 5.25

Gezond (achterham, jonge kaas, rauwkost & ei)

€ 5.95

Huisgemaakte tonijnsalade

€ 6.25

Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten & pesto

€ 7.95

‘Vitello Tonnato’ Kalfsrosbief & tonijnmayonaise

€ 7.95

Gerookte zalmfilet & dille-mayonaise

€ 7.95

Bekijk onze krijtborden voor de lunchtip van de week!!

HUGO’S FAVORIET
Etagère met luxe broodjes belegd met carpaccio,
gerookte zalmfilet, Old Amsterdam, gerookte kipfilet en
tonijnsalade.
Per persoon (mogelijk vanaf 2 personen)

€ 10.95

Wist u dat... u bij ons ook gebruik kunt maken van een
high tea? U dient hiervoor wel te reserveren! High is
mogelijk vanaf € 17.95 p.p.

WARME LUNCHGERECHTEN
Tosti Ham/Kaas

€ 4.25

Tosti ‘Hawaï’

€ 4.50

Toast ‘Hugo’s Stijl’ (champignons, ui, paprika, spek € 8.25
en gegratineerd met Old Amsterdam
Broodje met gebakken beenham
& honing-mosterdsaus

€ 8.25

2 ‘De Bourgondiër’ kroketten met brood of frites

€ 7.95

Saté van varkenshaas met brood of frites

€ 13.50

Italiaanse bol met ‘pulled pork’,
huisgemaakte koolsalade & cocktailsaus

€ 9.95

Italiaanse bol met runderhamburger, sla &
hamburgersaus met frites
Broodje warm vlees met pindasaus

€ 10.95
€ 5.50

U kunt u warm vlees en runderhamburger nog extra
uitbreiden met gebakken champignons (€0.50),
gebakken uien (€0.50) of een spiegeleitje (€0.50)

UITSMIJTERS
3 gebakken eitjes geserveerd met maïsbrood of
oerbrood naar keuze
Ham
€ 6.95
Kaas

€ 6.95

Spek

€ 6.95

Fricandeau

€ 7.25

Wist u dat… wij ook onze eigen dinerbonnen verkopen?
Ideaal als cadeau! Verkrijgbaar vanaf € 10,-

SOEPEN
Pompoensoep met five spices

€ 5.25

Tomatencrèmesoep met room & croutons

€ 5.25

Gebonden champignonsoep met room

€ 5.25

SALADES
Onze salades worden standard opgemaakt met
gemengde salade, rode ui, komkommer & tomaat.
Geserveerd met brood & boter
TONIJNSALADE
€ 9.95
Huisgemaakte tonijnsalade & dille-mayonaise
SALADE CAPRESE
€ 9.95
Mozzarella, verse basilicum & kruidendressing
SALADE MET KIP
€ 10.95
Gebakken kipreepjes, uitgebakken spek, gekookt ei,
Old Amsterdam & knoflooksaus
SALADE MET VIS
€ 11.95
Gerookte zalmfilet, Noorse garnalen, gefrituurde
inktvisringen & dille-mayonaise
Wist u dat... u ons ook kunt volgen op Facebook? Wij
geven op Facebook dinerbonnen weg met diverse leuke
acties!

HUGO’S LUNCHTRIO
Complete lunch, bestaande uit een klein kopje soep,
een kleine salade en een belegde open sandwich!
€ 12.95
U heeft de keuze uit de volgende items:
SOEPEN:
Pompoensoep, champignonsoep of tomatencrèmesoep
SALADES: (zoals hiernaast in de kaart beschreven is)
Tonijn, caprese, vis of kip
OPEN SANDWICH: (zoals hiernaast in de kaart beschreven is)
Geitenkaas, roerei, zalm of kip

OPEN SANDWICHES
2 sneetjes oerbrood (bruin) of maïsbrood (wit)
CAPRESE
Mozzarella, tomaat, bacilicum & kruidendressing

€ 7.95

ZALM
€ 9.25
Gerookte zalmfilet, roomkaas, komkommer & pomodori
ROEREI
Roerei, champignons, verse bieslook & spek

€ 8.25

GEITENKAAS
Geitenkaas, sla, perzik & uitgebakken spek

€ 8.25

KIP
€ 8.50
Gerookte kipfilet, spek, Old A’dam & kerriemayonaise

