Lunchkaart

SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood
en kruidenboter
Maaltijdsoep
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meerprijs € 1,-

Tomatensoep

€ 4,75

Champignonsoep

€ 4,75

Mosterdsoep

€ 4,75

Uiensoep

€ 4,75

KOUDE BROODJES
Keuze uit: stokbrood, bruine bol, waldkorn of
turksbrood
Markies gezond

€ 7,45
€ 7,45
€ 7,45
€ 6,95

met kappertjes, ui en appel

Beenham
met honing-mosterdsaus

€ 7,65

Fetakaas

€ 7,50

met honing, vijgen en pijnboompitten

met kappertjes, ui en tzatziki

Huisgemaakte Tonijnsalade

Carpaccio
met pijnboompitten, kaas en truffelmayonaise

met ei, ui en augurk

Gerookte zalm

€ 6,95

€ 7,45

Wrap carpaccio

€ 0,00

Wrap gerookte zalm

€ 0,00

Lunchplankje

€ 8,95

soep, broodje kroket en broodje tonijnsalade

SOEP, KOUDE BROODJES

Filet American

Eiersalade
met ham en augurk

met ham, kaas, ei en garnering

WARME BROODJES
Keuze uit: stokbrood, bruine bol, waldkorn of
turksbrood
Chef

€ 9,25

Gyros

€ 7,50

Brie speciaal

€ 8,50

Gehakt

met gebakken ui en paprika

Kip speciaal
vloerbrood met gebakken kipfilet, tzatziki, sla en kaas

Beenham speciaal

€ 6,25

€ 8,50
€ 0,00

€ 6,95

brie, tomaat, griekse salami en kaas

Wrap kipfilet

beenham, gebakken ui en champignons en kaas

Ham kaas

Hawaii
ham, ananas en kaas

gebakken kipfilet, ui, champignons en
paprika in een zoet pittige saus

Kipfilet, ui, tomaat, sla, knoflooksaus

€ 0,00
€ 7,75

SALADES

Al onze eiergerechten kunnen ook in omeletten
geserveerd worden met bruin of wit brood

Al onze salades worden geserveerd met brood

Ham & kaas

€ 6,75

Kipsalade

Gerookte zalm

€ 7,75

luxe rauwkost salade met gebakken kipfilet,
ei en spek

Carpaccio

€ 7,50

Griekse salade

€ 8,95

€ 7,75

luxe rauwkost salade met olijven, peperoni en fetakaas

Spek
Markies

€ 6,95
€ 8,95

tomaat, griekse salami en gesmolten kaas

Boeren

€ 8,95

champignons, ui en spek

Stokbrood Markies de luxe
combineer u eigen broodje samen

€ 9,50

Gamba’s salade

€ 9,50

luxe rauwkost salade met gebakken ui, paprika,
champignons en gamba’s

Salade biefstuk
Luxe rauwkost salade met gebakken ui, paprika,
champignons en gebakken biefstuk

€ 9,50

WARME BROODJES, EIERGERECHTEN, SALADES

EIERGERECHTEN

PLATES

Broodje jam of hagelslag

€ 2,95

Plates geserveerd met frietjes en mayonaise
Snacks met patat
Kipsaté

€ 14,50

Saté varkenshaas

€ 14,50

Schnitzel

€ 14,50

met zigeunersaus en champignons of
gebakken groentes met spek

Gyros

€ 14,95

Biefstuk

€ 19,95

Markies dubbelburger

meerprijs €1,25
8,25

100% rundvlees met gebakken ui, spek,
augurk en kaas

Twee kroketten met brood

5,95

twee frikadellen met brood

5,95

KINDERMENU

TOSTI’S

Kindermenu met mayonaise en een verrassing

Keuze uit bruin of wit brood of brood uit
eigen keuken (meerprijs € 1,25)

Patat met frikandel

Ham en Kaas

€ 5,75

Patat met kipnuggets

€ 5,75

Patat met een burger

€ 5,95

Hawaii

€ 3,95

ham, kaas en ananas

Gefortuneerd Markies

€ 4,95

brie, walnoten en honing

De Markies

€ 4,95

kaas, salami, tomaat en ui

Speciaal
ham, kaas en een gebakken ei

€ 4,95

PLATES, SNACKS

€ 5,75

KINDERMENU EN TOSTI’S

Patat met kroket

€ 3,55

Ingrediënten

