
ALMKREEKSE SALADE | 9,50 
 

Sla, rode witlof, hazelnoten, rode ui, croutons, 
Parmezaanse kaas en Caesar dressing

MET TOPPING | 15,95
 

Kies uit: gebakken scampi’s (6 stuks) 
óf rundercarpaccio óf geitenkaas

ORIENTAALSE SALADE | 15,95
 

Gemarineerde kipfilet, lauwwarm met bosui,
zoetzure komkommer, tomaat, noten,

sesamdressing en krokante wasabi kroepoek

Onze salades worden geserveerd met 
brood en extra vergine olijfolie

Soep van de dag | 5,95
Geserveerd met brood

Bourgondische kroketten 
met brood en mosterd 

1 kroket | 6,95  2 kroketten | 9,50
Ook vegetarisch mogelijk

Garnalenkroketten 
met toast, boter en remouladesaus 

1 kroket | 7,50   2 kroketten | 12,95

Croque Madame | 8,25 
belegd met ham, kaas en 2 spiegeleitjes

Tosti old school | 6,00 
met boerenham, kaas, chips en chilisaus

Uitsmijter, 1 topping | 9,50
3 Scharreleieren met een keuze uit diverse toppings: 
ham, kaas, spek óf kies voor vegetarisch met rucola 
en peperonata. Geserveerd op zacht zuurdesembrood

Met 2 toppings | 10,00  met 3 toppings | 10,95

Baanbroodjes | 6,50
 
Italiaans, wit of bruin, met verse salade en 
een keuze uit het volgende beleg:

• Boerenham      •  Belegen kaas
• Gezond            •  Gerookte kip

Let op: Deze broodjes zijn voor in de baan. Je mag
ze NIET in de Brasserie óf op het terras opeten!

 
Versgebakken, Italiaans, wit óf meergranen broodje 

Almkreeks 12 uurtje | 12,95
Een broodje carpaccio, wrap met Kloosterkaas en chutney, 
zacht minibroodje met kroket, kleine frisse salade en een 
kopje soep van de week. Ook vegetarisch mogelijk

Clubsandwich | 11,95
Avocado, krokante spek, kipfilet, kaas, tomaat, sla, gekookt 
ei, Almkreekse saus en chips. Ook vegetarisch mogelijk

Carpaccio | 10,50
Truffelmayonaise + 1,00
Met pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, spekjes, basilicum 
mayonaise, rucola en Harry’s dressing

Zalmsalade | 10,50
Huisgemaakt met ui, scharrelei, citroen en rucola

Kip Piri Piri | 10,50
Warm, met zoetzure komkommer, rucola en  
knoflookmayonaise

Geitenkaas | 9,50
Zachte kaas met peperonata, geroosterde 
hazelnoten en basilicum

Lunch kun je van 11.00 tot 17.00 uur bestellen. 
De salades en soep van de dag kun je de hele dag bestellen.

Wij stellen het op prijs dat je meegebrachte etenswaren
niet in de Brasserie of op het terras opeet.



Nacho’s uit de oven
Met cheddar kaas, jalapeños, guacamole, 
limoen hangop, lente-ui en salsa  |  10,50

Borrelmaatjes
Een mix van mini frituurhapjes met rund- 
en kalfskroket, kaassoufflé, bami hapje 
oriëntal, crispy chicken en frikandel
 
8 stuks  |  10,00   16 stuks  |  19,00
 
KaasTengels®   
8 stuks  |  9,00   12 stuks  |  14,00

Gehaktballetjes met spicy saus
8 stuks  |  9,00   12 stuks  |  14,00

Bourgondische bitterballen
8 stuks  |  10,00   12 stuks  |  15,00
 
Mini frikandellen
8 stuks  |  6,50   12 stuks  |  9,50
 
Vlammetjes mix 
(masala, saté, spicy) met sweet  
chilisaus   6 stuks  |  8,50

Verschillende Empanadas  
met salsa   6 stuks  |  8,50

Hot wings met ranch dressing 
6 stuks  |  8,50

12 Maanden gerijpte 
prosciutto, verschillende 

warme hapjes en kaassoorten, 
olijven, nootjes en brood 

met smeersels 

7,50 pp*
 

* Vanaf 2 personen 
Vegetarisch kan ook

Vraag ook naar de vegetarische opties!

Saté van kipfilet | 17,00

Met pindasaus, gebakken uitjes, 
kroepoek en atjar

Almkreekse Burger | 17,00

MRIJ rundvlees op een brioche broodje 
met kaas, balsamico uien, tomaat en 
Almkreek saus Vegetarisch is ook mogelijk!

Halve scharrelkip | 18,95

Sappig gebraden met een frisse salade

Ierse biefstuk | 23,50

Beurre Café de Paris, rucola, kalfsjus
en salsa cruda

Kabeljauw in bierbeslag | 18,95

Krokant, met remouladesaus en  
een kleine frisse salade  

Aubergine Parmigiana | 17,00 

Geroosterde aubergine met mozzarella, 
passata en rucola 

ALL DAY

VRAAG OOK NAAR DE SOEP VAN 
DE DAG ÉN HET MAANDMENU!

Dikke frites met knoflook 
en rozemarijn | 3,50

Frietjes met truffelmayonaise 
en Parmezaanse kaas | 4,50

Zoete aardappelfrites | 4,50

Brood met olijfolie en
huisgemaakte smeersels | 5,50

Kun je dagelijks vanaf 12:00 uur bestellen

VRAAG NAAR ONZE

Onze gerechten worden geserveerd met dikke frites
met knoflook en rozemarijn óf brood


