Lunch to go
11:30 - 17:00

Chefs keuze

12-uurtje

12,00

Soep van de chef - Bourgondiër rundvleeskroket sandwich van de chef
*Vegetarisch mogelijk

Salades

klein

maaltijd

Val-dieu kaas

10,50

15,50

Zalm & scampi

10,50

15,50

Caeser

10,50

15,50

Centraal

10,50

15,50

In Calvados gebakken appels - walnoot - frambozen saus

Gerookte zalm - gefrituurde scampi - sesammayo - wakame

Brood

Keuze uit m
aïs of

Gezond

brood

bruin

Achterham - kaas - salade - eiersalade

8,50

Krokante kip - spekcrumble - caesermayo - overjarige kaas van
Mertens
Rundvleespuntjes - gegrilde groenten - pesto

Zalm

9,25

Pulled pork

9,75

Rundercarpaccio

10,50

Soep

Kroket

9,25

Soep van de chef

Zalm - kappertjes - sesammayonaise

Hereford rund - truffelmayonaise - overjarige kaas van Mertens

Keuze uit friet of brood

Pitabrood - cheddar - koolsalade - krokante uitjes
Hereford rund - truffelmayonaise - oude
kaas van Mertens
Twee Bourgondiër rundvleeskroketten
*Vegetarisch mogelijk

Tosti's

5,75

Warme gerechten

Klassiek

6,00

Nacho

7,50

Jong belegen kaas - achterham
Gekruid gehakt - tomatensalsa - creme fraiche

15,00

Rundercarpaccio

Geserveerd met dikke frieten en salade

Hamburger Centraal

15,50

Vega pasta

16,50

No-meat burger

15,50

Limburgs zoorvleis

17,50

Saté

18,50

Hereford rund - cheddar - bacon - augurk - tomaat - rode ui
Truffelsaus - rucola - zongedroogde tomaat overjarige kaas van Mertens
*extra serranoham (+ 2,50)

Cheddar - augurk - tomaat - pittige hummus - rode ui

Hereford runderstoof - appelcompote

Nacho's

Gekruid gehakt - geraspte kaas - goed gevulde tomaten salsa
(8-10 min in de oven op 170 graden)
12,50

Nacho's pulled pork
Pulled pork - geraspte kaas - barbecue saus
(8-10 min in de oven op 170 graden)

12,50

Van kippendijen - atjar - satésaus - kroepoek

Wafels en meer...
Wafel naturel
Wafel Centraal

3,50
5,25

Karamel zeezout saus - slagroom - karamel blokjes

llergie?
Heeft u een a
!
Meld het ons

Wafel Chocolade

5,25

Chocolade saus - slagroom - choco bolletjes

Wafel kids

2,75

Aardbeiensaus - slagroom - smarties

Coupe Centraal

7,00

Drie bollen ijs - slagroom - crumble

Liefde voor lekkers

