LUNCHKAART
Pain de Campagne, donker of wit

Salades

Boerenham of jong belegen kaas
€ 6,20
Ruim belegd met ham of kaas
Geitenkaas
€ 7,20
Met smeuïge geitenkaas, walnoten en
vijgencompote
Brie
€ 7,20
Belegd met zachte roombrie, walnoten en
honing
Gerookte zalm
€10,30
Met rode ui, kappertjes en crème fraîche
Stokbrood met kruidenboter
€ 3,90

Salade geitenkaas *
€12,65
Licht gegratineerde geitenkaas met honing,
omwikkeld in spek met walnoten en appel
(ook zonder spek mogelijk)
Salade Niçoise *
€14,00
Traditionele salade met tonijn, ui, ei, olijven,
haricots verts en een dilledressing
Salade Het Oude Tolhuys *
€14,50
Gemengde salade met warme getrancheerde
kippendij, spekjes, Parmezaanse kaas,
croutons, ei en gemberdressing.

Pain de Campagne, warm,
donker of wit

Voor de lekkere trek

Kaas of ham & kaas
€ 6,40
Met gesmolten Hollandse kaas en/of ham
Italiano
€ 7,90
Met salami, tomaat, ui, olijven en kaas

Twaalf uurtje, uitsmijters,
omeletten
Twaalf uurtje Tolhuys
€13,75
Kopje soep, drie sneetjes brood belegd met
kaas, spiegelei en een croquette
Met koffie, thee, of melk naar keuze
Uitsmijter ham, kaas of ham & kaas € 8,50
Met drie eieren en drie sneetjes brood
Uitsmijter ham, kaas & rosbief
€ 9,20
Met drie eieren en drie sneetjes brood
Omelet naturel
€ 8,20
Eventueel naar wens ham, kaas of spek aan toe
te voegen
Omelet compleet
€ 9,20
Met ham, kaas, champignons en groenten

Soepen
Toscaanse tomatensoep
€ 5,50
Met Italiaanse kruiden en crème fraîche
Limburgse mosterdsoep
€ 5,50
Met croutons en crème fraîche
Franse uiensoep
€ 6,85
Met crouton en gesmolten kaas

Tolhuys
€ 6,80
Belegd met ham, kaas, sla, tomaat,
komkommer, augurk en ei
Maïsbol carpaccio
€ 9,90
Maïsbol met carpaccio, kappertjes, olijven,
Grana Padano en een balsamicodressing
Club sandwich
€10,50
Geroosterd brood met krokant gebakken spek,
kipfilet, sla, komkommer, tomaat, frites en
mayonaise
Sneetje croquette
€ 6,20
Twee sneetjes brood met twee croquetten
Sneetje champignons
€ 8,20
Gebakken champignons met spek op toast
(ook zonder spek mogelijk)
Seafood *
€15,50
Gerookte forel, gerookte zalm, Hollandse
garnalen, kappertjes en ui, geserveerd met toast
Saté grillée
€15,90
Van varkenshaas, geserveerd met frites,
kroepoek, ananas en salade
Wrap gerookte kip *
€10,70
Gevuld met rauwkost, gerookte kip, spek en
kerriemayonaise
Wrap gerookte zalm *
€10,70
Gevuld met rauwkost, gerookte zalm en crème
fraîche
* ook mogelijk als ½ gerecht te bestellen
Alle soepen en salades worden
geserveerd met brood en roomboter.
Uitgebreider lunchen?
Vraag naar onze dinerkaart.
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LUNCHKAART
Bieren
Warme gerechten
Tongfilets
€18,75
Drie gebakken filets met ravigottesaus,
seizoensgroenten en frites
Tournedos
€21,20
Van de grill met een saus naar keuze *,
groenten en frites (indien gewenst met brood)
Lamshaasjes
€19,40
Van de grill met rode wijnsaus,
seizoensgroenten en frites
Wienerschnitzel
€15,25
Met champignon- of pepersaus,
seizoensgroenten en frites
Empanada
€16,75
Bladerdeeg gevuld met spinazie, diverse
soorten kaas, quorn en champignons
*Stroganoff-, champignon-, peper of rode wijnsaus

IJs en patisserie
Appelgebak
€ 2,80
Kinderijsje
€ 3,85
Met vruchtjes, sorbetsaus en slagroom
Dame Blanche
€ 6,50
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus
Coupe Amaretto
€ 7,75
Walnotenijs met chocolade en Amaretto
Coupe Alisia
€ 5,80
Vanilleroomijs met advocaat, chocoladesaus
en slagroom
Sorbet
€ 6,75
Drie soorten ijs met vruchten, pisang, slagroom
Coupe Kirsch
€ 7,75
Vanilleroomijs met warme kersen en kaneel
Crème Brûlée
€ 6,75
Traditioneel bereid met gebrande suiker
Appelgebak Tolhuys
€ 5,80
Met roomijs, vanillesaus en slagroom
Cheesecake
€ 7,20
Met rode vruchten en een toefje slagroom

Volgt u een dieet of heeft u een allergie?
Vraag dan naar onze allergenenkaart.

Heineken voetglas pils
Heineken Ice Cold, Amstel Radler
Heineken ½ liter
Wiekse witte/rosé
De Koninck, Palm
Mort Subite kriek
Westmalle dubbel of tripel
Duvel, Brugse Zot
La Chouffe
Affligem dubbel of tripel
Erdinger 0,5 liter
Amstel Malt

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,55
2,85
4,75
3,75
3,75
3,75
4,75
4,60
4,60
4,20
5,00
2,55

Diverse frisdranken
Pepsi Cola, 7-up, Sisi
Tonic, Cassis
Ice Tea , Ice Tea Green
Mineraalwater Sourcy
rood, blauw of groen
Bitter lemon, Gingerale, Rivella
Tomatensap, appelsap, druivensap
Verse jus d’orange
Bru tafelwater 0,75 ltr, bruis of plat

€ 2,35
€ 2,40
€ 2,50
€
€
€
€
€

2,35
2,50
2,50
3,40
5,75

€
€
€
€
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4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
5,00
5,25
4,50
4,50
5,00
4,25
4,25

Wijnen per glas
Springbok rood
Chardonnay Monterre
St. Amadeus, zoet wit
Rosé d’anjou
Hoya de Candenas - Bobal
Drostdy hof Pinotage
Sauvignon blanc
Chardonnnay la Roche
Rioja blanc
Rioja rouge
Prosecco
Rosecco

Lekker voor bij de borrel
Portie Hollandse kaas
Portie bitterballen 10 st
Portie kaasstengels 10 st
Portie vlammetjes 10 st
Gemengde bittergarnituur 10 st
Gemengde bittergarnituur 20 st
Gemengde bittergarnituur 30 st
Uitgebreide koude en warme
bittergarnituur 30 st

€ 6,00
€ 6,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 6,50
€11,00
€16,50
€17,50
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