LUNCH

Warme lunchgerechten

tot 16:30 uur te bestellen

voor de kids hebben wij een aparte kinderkaart

Lunchetagère 13.95 p.p.
te bestellen vanaf 2 personen

De lunchetagère bestaat uit:

Brioche broodje met tonijnsalade
Brioche broodje met eiersalade
Brioche broodje met carpaccio
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayo
Mozzarellasticks met srirachamayo
Glaasje tomatensoep

Clubsandwich WINDRAAK31
12.95
getoast maïsbrood, lauwwarme gekruide kipreepjes,
bacon, tomaat, cheddarkaas, eiersalade, sla, kerriemayo,
chips (frietjes i.p.v. chips +2,-, zoete aardappelfrietjes met
truffelmayo i.p.v. chips +3.95)
Crunchy chicken wrap
10.95
crunchy chicken, huisgemaakte koolsalade, rucola,
srirachamayo, kleine salade
Kip Deluxe
10.95
witte of bruine boterhammen, gekruide kipreepjes,
spekjes, champignons, paprika, rode ui, cocktailsaus, sla
Biefstuk Deluxe
11.95
witte of bruine boterhammen, gemarineerde biefreepjes,
spekjes,champignons, paprika, rode ui, knoflooksaus, sla
Uitsmijter WINDRAAK31
10.95
witte of bruine boterhammen, drie scharrel spiegeleieren,
ham, kaas, spekjes, champignons, paprika, ui, kleine
salade
Kroketten
9.95
witte of bruine boterhammen, 2 rundvleeskroketten,
mosterd, kleine salade (frietjes i.p.v. brood +2,-)
Tomatensoep [
]
kruidenolie, geserveerd met brood en roomboter

6.25

Knolselderijsoep
6.95
paddenstoelen, geserveerd met brood en roomboter

Lunchcombi's

Gebak

Lunchcombi WINDRAAK31
bruine boterham carpaccio
bruine boterham tonijnsalade
glaasje knolselderijsoep

12.95

Lunchcombi winter
bruine boterham carpaccio
kleine wintersalade
glaasje knolselderijsoep

12.95

Lunchcombi vega
10.95
bruine boterham geitenkaas en paddenstoelen
bananenbrood met hazelnootjes
glaasje knolselderijsoep

Bokkepootjesijstaart
onze topper

5.95

Witte chocolade cheesecake 5.95
speculaas crumble
Plak bananenbrood
hazelnootjes

3.25

Zoete plank
Oreo truffel, cheesecake, bokkepootjesijstaart

6.95

Heb je een allergie?
Meld het ons!

PIN

ONLY

Maaltijdsalades

Streetfood

Salades worden geserveerd met brood en roomboter

WINDRAAK31 beefburger
14.95
brioche broodje, cheddar, augurkenrelish, jalapeño relish,
BBQ saus, sla, krokante uienringen, chips (frietjes i.p.v.
chips: +2,- zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v.
chips +3.95)
Avocadoburger
14.50
brioche broodje, krokante avocadoburger, hennepsaus,
augurkenrelish, jalapeño relish, guacamole, sla, chips (frietjes
i.p.v. chips: +2,-zoete aardappelfrietjes met truffelmayo i.p.v.
chips +3.95

Salade carpaccio
15.95
gemengde sla, huisdressing, rundercarpaccio,
truffelmayo, baked beans, cherrytomaatjes,
Parmezaanse kaas
Salade kip
13.95
gemengde sla, balsamicodressing, gemarineerde
kip, tomaat, olijf, rode ui, Parmezaanse kaas

Mexican loaded fries
9.95
zoete aardappelfrietjes, guacamole, limoenmayo, tomaatjes,
zwarte bonen, kaassaus, lente ui

Salade WINDRAAK31
13.95
gemengde sla, zwarte bonen, maïs, rode ui,
avocado, hennepsaus, jalapeño relish, krokante
avocadoburger, tortillachips

Pulled chicken loaded fries 10.95
zoete aardappelfrietjes, pulled chicken, BBQ saus, kaassaus,
lente ui

Herfstsalade
13.95
[
]
gemengde sla, balsamicodressing, peer,
gorgonzola, paddenstoelen, walnoot

Spicy cauliflower bowl
8.95
bloemkoolrijst, pinda, haricots verts, courgette, pindasaus,
gebakken uitjes
Vegan kebab
10.95
flatbread, vegan kebab, tomaat, komkommer, olijven, rode ui,
sla, hennepsaus

Suggesties
Klein glaasje soep

2.95

keuze uit tomatensoep of knolselderijsoep
Zoete aardappelfrietjes

4.95

met truffel- of limoenmayo (lekker om te delen)

Boterhammen
keuze uit witte of bruine boterhammen

Carpaccio
rundercarpaccio, truffelcrème, Parmezaanse kaas,
cherrytomaatjes, rucola, baked beans

@windraak31

10.95

Pastrami
10.95
gepekeld en gerookt rundvlees, augurkenrelish, ingemaakte
ui, mosterdmayo, rucola
Gezond [ ]
ham, kaas, komkommer, cherrytomaatjes, paprika,
eiersalade, gemengde sla

8.95

Tonijn
tonijnsalade, tomaat, olijven, uien, rucola

9.95

Volg jij ons al op social media? Dat vinden wij SUPERLEUK! Nog
leuker: jullie eigen foto's van je bezoek aan ons restaurant.
Deel jij je foto met ons?

= vega

Geitenkaas
9.95
geitenkaas, paddenstoelen, gemengde sla, balsamicocrème

[
[

= vegan

] =vega mogelijk
] = vegan mogelijk

