Lunchkaart
(te bestellen tussen 11.30 uur en 16.00 uur)

Kleine trek
Soep van de chef

5

Wisselende soep met bijpassend garnituur

Panini

5

Ham, kaas

Panini Speciaal

7

Mozzarella, zontomaat, oregano olie, serrano ham

Brood
(ambachtelijk wit of bruin brood)

Welkom
bij Havezathe Carpe Diem.
In deze menukaart vindt u onze dranken, borrelhapjes en heerlijke
lunchgerechten. Deze kaart is zorgvuldig samengesteld door ons
team. De kaart is voorzien van gerechten samengesteld van de
meest verse seizoensgebonden-, biologische-, en streekproducten.
Indien u speciale wensen heeft, allergieën e.d., laat het ons weten,
dan passen wij uw lunch hier op aan.

B.L.T. Sandwich

9

Sandwich met pulled pork, spek, sla, tomaat

Gerookte zalm

11

Brood met gerookte zalm, rode ui, radijs, saffraan mayonaise

Geitenkaas

9

Brood met geitenkaas, vijgenjam, olijfaarde

Gezond

8

Brood met ham, kaas, tomaat, ei, komkommer, vadouvan mayonaise

Wrap carpaccio

9

Wrap met carpaccio, oude kaas, noten, truffel mayonaise

Wij wensen u een hele fijne dag en geniet van onze Havezathe.

Warme hap
Bordje Vethuizen

9

Kop soep, ambachtelijk brood, kroket, kaas, gemengde salade

Gebakken paddenstoelen

9

Ambachtelijk brood, gebakken paddenstoelen, spek, ui, knoflook, gebakken ei

Runder hamburger

12

180 gram, bagel, rode ui, sla, ketchup, cheddar kaas

Uitsmijter
Ambachtelijk brood; keuze uit ham, kaas, rosbief

8

Salades en specials
Gemengde salade

11

Gemengde verrassingssalade (keuze uit vlees, vis of kaas), brood

Etagère lunch (te bestellen vanaf 2 personen)

35 (2p)

Drie verschillende salades (vlees, vis, kaas), brood

Verrassing van de chef

Borrelkaart
(te bestellen vanaf 11.00 uur)

dagprijs

Warm gerecht samengesteld met dagverse producten, brood
Uitbreiden naar meerdere gangen mogelijk

Plate service
Runder hamburger

17

180 gram, bagel, rode ui, sla, ketchup, cheddar kaas, friet, salade

Fish & Chips

15

Vis in bierbeslag, friet, remouladesaus, salade

Nootjes
Olijven
Bitterballen (8 st)
Bittergarnituur (12 st)
Portie jonge kaas
Portie oude kaas
Portie Spaanse ham

2
4
6
9
5
6
7

Plankje brood

6

Geserveerd met twee verschillende soorten dips

Puntzak friet

Iets te vieren?

4

Puntzak grote friet met mayonaise

Havezathe Carpe Diem’s Lunchproeverij
Heeft u iets te vieren en wilt u dit graag overdag doen? Reserveer dan deze
ontdekkingsreis door onze (lunch)keuken. U kunt reserveren vanaf 4
personen tussen 12.00 en 14.00 uur. We beginnen de reis met een
duosoep en brood om vervolgens aan de proeverij te beginnen.
De kosten voor deze proeverij zijn €23,50 per persoon en is alleen op
voorhand te reserveren.

IJskaart
(te bestellen vanaf 11.00 uur)

Coupe roomijs

9

Coupe met 3 bollen roomijs

Coupe sorbetijs

9

Coupe met 3 bollen sorbetijs

Kindercoupe
Verrassingscoupe met vanille ijs en smarties

Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.
Ons ijs is ambachtelijk gemaakt door IJsboerderij de Steenoven

5

