FRISDRANKEN
Sanpellegrino
Coca-Cola of Coca-Cola Zero
Cassis, Sprite of Fanta
Bitter Lemon, Tonic of Rivella
Chaudfontaine rood of blauw
Lipton lee Tea of Green lee Tea
Huisgemaakte lee Tea (seizoens product)

3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,25
.

BIEREN OP FLES
Grolsch
Hoegaarden witbier
Palm
Seizoensbier
Westmalle Dubbel of Triple
Alchoholvrij bier
Radler 0% of 2%
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3,00
3,25
3,00
3,25
4,25
2,75
3,00
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SMOOTHIES & VRUCHTENSAPPEN

WIJN & GEDISTILLEERD

Mad Berries, Tropical Twist, Extra Energie of Mango Dream 5,50
Witte wijn: Sauvignon blanc, Chardonnay of zoet
Rosé
Rood, Negroamaro !talie
Flesje Prosecco (200cl.)
Port, Sherry of Vermouth
Jonge jenever
Whisky, Cognac, Bacardi of likeur

4,00
4,00
4,00
5,50
3,50
3,50
6,00

klein
middel
groot

3,00
4,00
5,00
2,75
3,00

ZUIVEL

BORRELHAPJES
Landbrood met kruidenboter, tapenade en olijfolie
(6 stuks)
Huisgemaakte gehaktballetjes
(6 stuks)
Kipkluifjes met chilisaus
Portie bitterballen van Dabben
(8 stuks)
p.p.
Kaasplankje vanaf 2 personen
Wrap met gerookte zalm

6,50
6,25
6,50
8,00
8,50
6,00

PLANKJE DE FRANCE
Portie olijven, 2 balletjes gehakt, 2 kipkluifjes,
1 mini broodje met zalm, kruidenboter, tapenade en
2 soorten brood (vanaf 2 pers.)

(

Verse jus d'orange
Verse jus d'orange
Verse jus d'orange
Tomaten- of druivensap
Biologische appelsap

I

9,75
p.p.

Karnejus - verse jus d'orange met karnemelk
Dagmelk of karnemelk
Fristi of Chocomel

THEE KOFFIE & WARME DRANKEN
Thee, vraag naar onze verschillende theesoorten
Verse muntthee of gemberthee
Koffie of espresso
Dubbele espresso of koffie groot
Cappuccino of koffie verkeerd
Cappuccino groot
Café au lait of Latte Macchiato
Wiener Mélange
Warme Chocomel met echte slagroom
Rüdesheimer Kaffee - met Asbach Uralt en slagroom
Irish Coffee - met whisky en slagroom
IJskoffie - koffie, ijsblokjes, melk en caramelsiroop

2,20
3,00
2,25
3,75
2,50
3,50
3,50
3,00
3,00
6,50
6,50
3,00

1'

GEBAK
Oma's appeltaart of chocolade truffeltaart
Seizoensgebak
Luikse wafel met warme kersen en echte slagroom
Portie echte slagroom

3,50
4,00
6,00

0,75

Openingstijden
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free wifi code: lunchroom
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Maandag 10.00 - 17 .00 uur
Dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur
Zondag gesloten m .u.v. koopzondag

Korte Beukerstraat 4
7201 KP Zutphen
0575 - 513468
info@lunchroomdefrance.nl
www.lunchroomdefrance.nl
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Tevens glutenvrij brood en gebak verkrijgbaar
Al onze broodsoorten zijn vrij van e-nummers,
smaak- en kleurstoffen
•

WARME SPECIALS
Uitsmijter met beenham, kaas of spek naar keuze
Bal gehakt van rundvlees uit eigen keuken
Gebakken ui, champignons, tomaat en kaas
Gerookte kipfilet, sla, mayonaise en vinaigrette van
rode wijnazijn
Warm vlees met satésaus en een gebakken ei
Quiche uit eigen keuken met garnituur
Omelet met beenham
Geserveerd op landbrood wit/bruin

LANDBROOD
Oude of jonge kaas
Filet americain met ei en ui
Beenham met honingmosterdsaus
Tonijn- of eiersalade uit eigen keuken
Roombrie met honing en walnoten
Gezond met kaas, tomaat, sla, ei en komkommer

8,00
7,50
8,00
8,00
7,75
7,00
7,00

TOSTI'S
Tosti de Luxe

SOEPEN UIT EIGEN KEUKEN
Franse uiensoep
Tomatensoep met runderballetjes
Mosterdsoep (vegetarisch)
Hollandse erwtensoep met roggebrood en katenspek
Meerprijs voor een grote kop soep
Geserveerd met landbrood en kruidenboter,
m.u.v. erwtensoep

4,75
6,75
6,75
6,75
7,00
7,00

6,25

Italiaanse worst, pesto, kaas, tomaat en
een schaaltje gemengde salade

5,50
5,50
5,50
6,00
2,00

Tosti Sil

6,25

Tonijnsalade met kaas, dip chilisaus en
een schaaltje gemengde salade

SPECIALS

Tosti Hawaï

5,75

Beenham, kaas en ananas

Toscaanse ciabatta

Tosti De France

Groene pesto, tomaat en mozzarella

Geitenkaas, bacon, honing, walnoten en
een schaaltje gemengde salade

Broodje geitenkaas

Tosti Traditioneel
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Provencette

Noorse gerookte zalm, citroenmayonaise, ui,
kappertjes en een zacht gekookt eitje

Kalfs saucijzenbroodje

Clubsandwich De France

9,00

Toast, kipfilet, tomaat, eiersalade, sla, bacon en dressing

Maïsbroodje carpaccio

-

Kopje soep naar keuze
Gebakken ei met beenham op landbrood
Mini Quiche uit eigen keuken
Broodje filet americain met ei en ui
Broodje oude kaas

Maïsbroodje met rundercarpaccio, pestodressing
notenmix en Parmezaanse kaas

10,50

Tropical broodjes
Twee broodjes met oude kaas, rucola, komkommer
en perenjam

VOOR ONZE KLEINE GAST

Maaltijdsalades

Ranja met een rietje + VERRASSING

1,50

Geserveerd met landbrood en kruidenboter
Keuze uit: gerookte zalm, rundercarpaccio,

Broodje met hagelslag of jam

2,00

zachte geitenkaas of gerookte kipfilet

6,25

Franse tosti met beenham, oude kaas en
mosterddressing met gemengde salade

Ciabatta zalm

Hele dag te bestellen

4,25

Ham en jonge kaas

Zachte geitenkaas op een bruin vloerbroodje met
honing en walnoten

12 UURTJE DE FRANCE

6,25

10,00

4,25

