Lunchkaart
Te bestellen tussen 11.30 uur en 17.00 uur

Hele dag
Te bestellen tussen 11.30 uur en 17.00 uur
Soep van de chef

`

8,00

Wisselende soep en bijpassend garnituur

Gemengde salade
Gemengde salade (keuze uit vlees, vis of vegetarisch) met brood of friet

Tosti

13,50
XL 16,50

7,00

Houthakkersbrood, ham en/of kaas (met een gebakken ei +€1,-)

Frietje rendang

18,50

Friet, Indonesische stoofvlees, bosui, vadouvan, ui, groenten

Tosti speciaal

8,00

Mozarella, tomaat, basilicum pesto (met een gebakken ei +€1,-)

Gerookte zalm

13,50

17,00

Ambachtelijke hotdog

15,00

Brioche, ambachtelijke hotdog, kimchi, bieslook, trammazini, cheddar, tomaat en friet

12,50

Salade of houthakkersbrood, carpaccio, oude kaas, zeekraal pesto, cashew kruim,
truffelmayonaise

Bordje Vethuizen

Fish & Chips
Gefrituurde koolvis, tartaarsaus, friet en gemengde salade

11,00

Salade of houthakkersbrood, geitenkaas van Geitenhouderij Elshoff, groene olijf,
gekarameliseerde ui chutney, daslookmayonaise

Carpaccio

17,50

Friet, Indonesische tempeh, bosui, vadouvan, ui, groenten

Salade of houthakkersbrood, sjalot, kappertjes, zeekraal pesto en koriandermayonaise

Geitenkaas van de buren

Frietje rendang vegetarisch

Verrassingsmenu
10,50

Te bestellen tot 16.00 uur

Kop soep van de chef, houthakkersbrood, kroket, kaas en gemengde salade

Uitsmijter

9,50

Houthakkersbrood, uitsmijter en keuze uit; ham, kaas en/of rosbief

Flamkuchen kalf

3-gangen verrassingsmenu
bijpassend wijnarrangement

39
21

12,00

Flamkuchen, pulled veal, rode koolsla, crème fraîche, tuinkersmayonaise

Flamkuchen vegetarisch

11,50

IJskaart

12,50

Ijscoupe

Flamkuchen, pulled jackfruit, rode koolsla, crème fraîche, tuinkersmayonaise

Pastrami
Houthakkersbrood, pastrami van buikspek van Sandershof, ui, paddenstoel, spek,
gedroogde honing tomaatjes, daslookmayonaise

7.50

Coupe met 3 bollen

Ijscoupe carpe diem

11,00

Coupe met 3 bollen ambachtelijk ijs van ijsboerderij De Steenoven

Kindercoupe
Verrassingscoupe met roomijs en Smarties

5,50

Welkom bij Havezathe Carpe Diem
In deze menukaart treft u onze dranken-, borrel, en
lunchkaart. Voor onze speciaal bieren verwijzen wij u graag
naar onze bierkaart. Bent u meer een wijnliefhebber, vraag
een van onze medewerkers om een passend voorstel of vraag
naar onze wijnkaart.

Onze Havezathe is de ideale locatie om iets te vieren of te
proosten in landelijke sferen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
walking dinner, een lunchproeverij, high tea of een barbecue.
Vraag naar de mogelijkheden en meer informatie bij een van
onze medewerkers. Uiteraard kunt u een afspraak maken zodat
wij u een passend voorstel kunnen doen.

Borrelkaart
Nootjes
Olijven
Bitterballen (8 st)
Bittergarnituur (12 st)
Nacho’s met cheddar en jalapeño
Portie jonge kaas
Portie oude kaas
Portie Spaanse ham

2,50
4,50
6,50
9,50
8,00
5,50
6,50
7,50

Plankje brood

7,00

Vers afgebakken brood geserveerd met twee soorten dips

Puntzak friet

5,00

Puntzak friet met mayonaise

Borrelplank

18,00

Warme en koude hapjes (ook vegetarisch te bestellen), 2 personen

Huiswijnen
Vraag een medewerker naar de wijnkaart voor een overzicht van al onze wijnen.

Blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen en acties,
door ons te volgen op onderstaande sociale media kanalen of
ga naar onze website; www.hotelcarpediem.nl

Rode wijn
Culemborg, Zuid Afrika, Cabernet Sauvignon, Cinsault
Finca Constancia Montado, Spanje,Tempranillo

4,75
4,75

Witte wijn
Culemborg, Zuid Afrika, Sauvignon Blanc
Culemborg, Zuid-Afrika, Moscato (zoet)
Finca Constancia Montado, Spanje, Verdejo. Chardonnay

4,75
4,75
4,75

Rosé, Finca Constancia Montado Rosado, Spanje, Tempranillo
Prosecco, Col de’Salici Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry

4,75
6,75

