
LLunchkaart



Lunch
Twee boterhammen 
Ovenvers gebakken boerenlandbrood van Robert van Beckhoven
met beleg naar keuze 
(m.u.v. parmaham, serranoham, ibericoham, buitenlandse kaas)

Broodje “Van Pelt” 
Wit of  bruin meergranenbroodje 
met beleg naar keuze 
(m.u.v. parmaham, serranoham, ibericoham, buitenlandse kaas)

Broodje gerookte zalm
Met verse zalm van Toet en roomkaas met bieslook 

Broodje gehakt Superieur
Gehakt uit Maastricht van traiteur Saveur, met Limburgse mosterd

Broodje carpaccio *
Wit of  bruin broodje met sla,  pesto, gerookte biefstuk, 
pijnboompitten en parmesan

Boeren landbrood van Robert van Beckhoven
Parma- of  Serranoham
Met sla, pijnboompitten, parmesan en gedroogde tomaatjes

Club Sandwich
Stapelaar van 3 boterhammen met o.a. gerookte kip, 
bacon en emmentaler kaas 

Broodje Vitello Tonato *
Met kalfsfricandeau, tonijnsalade, gedroogde tomaatjes en kappertjes

€ 5,10

€ 4,60

€ 8,20

€ 6,45

€ 8,20

€ 8,60

€ 8,60

€ 7,50



Lunch
Luxe uitsmijter “Van Pelt”
Met ham, rosbeef  en kaas

Panini van de grill
Met beenham, raclettekaas en roomkaas met bieslook

Broodje warm vlees
Heerlijke warme fricandeau met verse kruiden en een pittige saus

Broodje pittige kip *
Warme kipfilet in chilisaus met kaas

Warme geitenkaas
Op een bedje van diverse slasoorten 
en honing mosterd dressing 

Foccaciabrood van de grill
Met gerookte kip, bacon en kerriemayonaise 

Broodje brie uit de oven
Met walnoten en honing 

Broodje warme beenham
Verse topkwaliteit beenham uit België, 
met honing mosterd dressing

Soep van de dag met boerenlandbrood

(warm)
€ 7,80

€ 5,35

€ 6,75

€ 6,45

€ 10,55

€ 8,60

€ 6,25

€ 6,45

€ 5,40

* = Indien voorradig

Kijk op de achterzijde voor onze heerlijke koffiespecialiteiten.



Koffie
Lungo 
Ouderwetse Hollandse koffie

Cappucino
Espresso koffie met melkschuim van verse melk

Espresso 
Koffie op z’n Italiaans, klein en sterk

Doppio 
Dubbele espresso en dubbel zo sterk

Latte Machiato
Italiaanse koffie verkeerd

Latte “Van Pelt” speciaal
Italiaanse koffie verkeerd met slagroom en een smaak van amandel, 
hazelnoot, vanille, amaretto of karamel naar keuze

Warme Chocolademelk
Met slagroom 

Thee
Thee naar keuze uit ons assortiment

Verwenkoffie of thee
Koffie of thee met diverse heerlijke lekkernijen
Twee koppen koffie of thee met diverse heerlijke lekkernijen

Dudok gebak
Diverse soorten

Koude dranken
Verse Jus d’Orange
Frisdrank (Cola, Cola light, Fanta, Tonic, Ice Tea, Cassis) 
Melk / Fristi / Chocolademelk
Appelsap
Spa Blauw / Spa Rood

€ 2,70

€ 3,15

€ 2,65

€ 3,20

€ 3,35

€ 3,85

€ 3,00
€ 3,25

€ 2,75

€ 7,15

€ 3,95

€ 3,20
€ 2,25
€ 2,35
€ 2,30
€ 2,10

€ 9,20




