
SALADES

Een witte of bruine boterham met iets lekkers  € 1,75
BOTERHAM VOOR DE KLEINTJES

BROODJES SOEPEN
Tomatensoep met huisgemaakte balletjes,   € 4,95
prei en room
Rijkelijk gevulde vissoep             € 5,95
Maandsoep                    € 5,50

LUNCHKAART



Club Reijrink                 € 12,95
met paling, gerookte zalm, tomaat, 
komkommer, sla en een cocktailsaus

Club gerookte kip               € 9,95
met bacon, kaas, ei, tomaat, 
komkommer en een kerrie mayonaise

2 2 kroketten met brood,             € 6,75
mosterd of mayonaise     

2 garnalenkroketjes              € 9,95 
met toast en citroenmayonaise     

Henk Broeders biefstuk 
met een saus naar keuze, brood of friet    € 18,25

Huisgemarineerde kipsaté 
met met atjar, kroepoek, brood of frietjes     € 15,00

Half 1tje vlees               € 9,95
Kopje tomatensoep, 2 boterhammen 
belegd met kaas, ham, 
gebakken ei en een kroketje

Half 1tje vis                € 11,95
Kopje vissoep, 2 boterhammen 
belegd met gebelegd met gerookte zalm, 
tonijnsalade en een garnalenkroketje

Half 1tje vega               € 9,95
Bakje knoflookchampignons, 
2 boterhammen belegd met een omelet 
en een groentekroket

Licht pikante gamba’s (8 stuks)       € 9,95
met bmet brood om te soppen

Visplateau met toast           € 10,95
met gerookte zalm, gerookte paling van Reijrink en tonijnsalade

WOUT’S FAVORIETEN

(keuze uit wit of bruin brood van Bakkerij van Hulten)

Gésselse uitsmijter met twee eieren            € 6,50
Eventueel met 3 of 4 eieren & keuze 
uit kaas, spek en/of ham (meerprijs per ei/beleg € 0,80)

Boerenomelet met groenten, ham en kaas        € 8,75

Broodje roerei met spek, ham, prei             € 8,25
en en kaas gegratineerd uit de oven           

EIEREN VAN ‘VAN DE WOUW’
(alle tosti’s worden geserveerd 
met een huisgemaakte tostisaus)
Kinder/senioren tosti                € 3,50
Tosti Ham/kaas                   € 4,25
Tosti Hawaï                      € 4,95
Boerentosti met gebakken champignons,    € 6,95
ui, baui, bacon en een spiegelei   
Tosti geitenkaas of brie               € 7,95
met walnoten en honing     
Gerookte kip met bosui,               € 6,50
tomaat, kaas en chilisaus      
Tosti gerookte zalm met roomkaas        € 7,95

TOSTI’S   

LUNCHKAART
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