LUNCH

LUNCH
KAAS
BELEGEN ‘T BINNENVELD
met tomatenjam

MIX & MATCH

GEITENFETA VAN DE STROESE DAME

Mix & match je eigen favoriete lunch met de producten van
PuurDichtbij! Kies uit onderstaande broodjes of bestel ze
los voor €4,25! Uiteraard is er voor jou ook glutenvrij brood
verkrijgbaar.

COMBINATIE SPECIAL

met honing en notensla
FENEGRIEK VAN ’T BINNENVELD

Onze rijkgevulde salades zijn aangemaakt met een

BROWNIE van Bakker Piet

€ 3,25

APPELTAART van Bakker Piet

€ 3,95

PRINCE PIE stoofpeer

€ 3,95

PORTIE SLAGROOM

€ 0,50

scheutje olijfolie.

met waterkers en kruidensla
LINZEN SALADE

POMPOEN SALADE

VEGETARISCH
€ 11,25

WORTELBURGER

CAESAR SALADE

2 broodjes p.p. met beleg naar keuze, een
buitenbeentjessoepje en een kleine salade.

€ 11,50

met gegrilde vallei kip, gekookt eitje, Remeker kaas, cherry

RODE BIETEN HUMMUS
€ 12,95

€ 10,50

met geitenkaas, honing en walnoten

met frisse tomatensalsa

3 broodjes met beleg naar keuze

€ 10,50

met feta van de Stroese Dame, wildmix tomaatjes en peterselie

€ 10,50

buitenbeentjessoep

COMBINATIE TRIO (V.A. 2 PERSONEN)

ZOET

rucoladressing en serveren wij met een broodje en een

2 broodjes met beleg naar keuze en een

BROODJES SPECIAL

SALADES

tomaatjes, croutons van brood en een dressing

met feta schaafsel
VEGANISTISCHE CURRY
met zoete aardappel, geroosterde paprika en naanbrood

GEROOKTE FORELSALADE

SNACKS
€ 12,50

met rode ui, zoetzure komkommer, zongedroogde tomaat
en bieslookmayonaise

KAASNACHO’S

€ 4,95

met pulled chicken van boerderij het Binnenveld
BITTERBALLEN VAN BOERDERIJ ECOFIELDS

€ 5,25

met grove mosterd

VLEES

VIS

HARTIG

GEGRILDE KIPPENDIJEN

GEROOKTE FORELFILET

VEGETARISCHE PRINCE PIE

met zoetzure komkommer en paprikacrème

met yoghurt bieslook crème

GEMENGD BITTERGARNITUUR VAN PUURDICHTBIJ € 6,00
€ 3,95

van wisselende ingrediënten en een frisse salade

met kaasknabbel, kipkrokantje, runderbitterbal en
groentekroketje

BEENHAM VAN ‘T BINNENVELD
met Remeker kaasvlokken en appelstroop

PUUR VELUWSE TOSTI

BOERENPASTRAMI

€ 4,25

met kruidige kaas en een frisse salsa

LUNTERS PLANKJE

€ 9,50

borrelplank met kaas en charcuterie uit de regio

met piccalilly crème en gegrilde groenten

KIDS

PROEFPLANKJE KLEIBURG (V.A. 2 PERSONEN)
proefplankje met 4 proefbiertjes (4x15cl) met

KIDS TOSTI

€ 4,25

SOEP

€ 4,50

SOEP VAN DE DAG

met ham en/of kaas
KIDS LUNCH
2 broodjes belegd met jam, kaas of gegrilde kip

buitenbeentjessoep gemaakt van eenzame groenten

bijpassende bites
€ 5,95

€ 11,50 P.P.

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

VEGETARISCH
PLUKBROOD VAN BAKKER PIET

VEGETARISCH
€ 4,50

met gezouten boter en huisgemaakte tomatensalsa
BUITENBEENTJESSOEP

€ 17,50

€ 6,50

VEGANISTISCHE CURRY

€ 17,50

met crème van knolselderij en crumble van Stroese Dame feta

KLEIBURGER VEGETARISCH

NAGERECHTEN

KINDERMENU

HANGOP

€ 7,50

OMGEKEERD APPELTAARTJE

€ 8,50

met noten crumble

met zoete aardappel, paksoi en wilde rijst
€ 8,00

KINDERMENU

met peertjes en crumble

taartje van aardappel met geitenkaas en bimi

van seizoensgroenten
BIETENCARPACCIO

BOEREN FRITTATA

NAGERECHTEN

€ 18,50

bietenburger op een brioche broodje met biersaus en

CHEESECAKE

€ 8,50

met Remeker kaas en karamel

VOORGERECHT
BUITENBEENTJESSOEPJE
met tomaat of kerrie
GROENTETUINTJE

geserveerd met friet
GROENTETARTAAR

Kies een twee- of driegangen menu voor de kinderen.
Twee gangen: € 14,50 | Drie gangen: € 18,50

met frisse yoghurtdip

€ 9,00

van linzen, pastinaak en courgette

HOOFDGERECHT
VIS
VLEES
ROULEAU VAN KIP

OP DE HUID GEBAKKEN SEIZOENSVIS
€ 8,50

met gedroogde ham, bospeentjes en rettich
STEAK TARTAAR

PATATJE
met snack en mayonaise

€ 21,50

KIPBURGERTJE VAN VALLEI KIP

met crème van knolselderij en geroosterde broccoli

met frisse tomatensalsa op een broodje

geserveerd met Roseval aardappels

BIJGERECHT

€ 9,75

met dooiertje, gemarineerde uitjes en een broodkrokantje
BUIKSPEK IN HET GROEN

€ 9,75

met zoetzure appel en bleekselderij

FRISSE APPELCOMPOTE

VLEES
SALADE VAN DE BOERDERIJ

€ 17,50

met grofgesneden Hollandse groenten, aardappelen, peen
en gegrilde kippendij met een broodje
GEGRILDE KIPPENDIJEN

€ 18,50

met paddenstoelen jus, spekkrokantjes, spruitjes en

VIS
CEVICHE VAN SEIZOENSVIS

€ 8,50

met spirelli van peen, gekleurde radijsjes en komkommer

€ 18,50

op een brioche broodje, bacon, biersaus en geserveerd
met friet

DAGSPECIAL
GEGRILDE RIB EYE

BEN & JERRY’S IJSJE
€ 24,50

met gepofte groenten en chimichurri geserveerd met

geserveerd met Roseval aardappels
KLEIBURGER, MALSE BURGER

NAGERECHT

Roseval aardappelen

DRANKEN

WIJNKAART

WARME DRANKEN

FRISDRANK

BIER

LIMONADE

€ 1,75

CAFE CRÈME

€ 2,50

HEINEKEN

€ 2,75

COCA COLA

€ 2,75

ESPRESSO

€ 2,60

KLEIBURG SESSION IPA

€ 4,75

COCA COLA LIGHT

€ 2,75

ESPRESSO MACCHIATO

€ 2,75

KLEIBURG SICILIAANS WIT

€ 4,75

FANTA

€ 2,75

CAPPUCINO

€ 2,85

KLEIBURG DUBBELBLOND

€ 4,75

CASSIS

€ 2,75

KOFFIE VERKEERD

€ 3,00

KLEIBURG TRIPEL IPA

€ 5,25

SPRITE

€ 2,75

DOPPIO

€ 3,25

HEINEKEN 0.0%

€ 2,75

BITTER LEMON

€ 2,75

LATTE MACCHIATO

€ 3,75

AMSTEL RADLER 0.0%

€ 3,25

TONIC

€ 2,75

CHAI LATTE

€ 3,75

GINGER ALE

€ 2,75

FLAT WHITE

€ 3,75

FUZE TEA

€ 2,85

IRISH COFFEE

€ 6,25

FUZE TEA GREEN

€ 2,85

SIROOP (DIV. SMAKEN)

€ 0,25

SLAGROOM

€ 0,50

APPELSAP

€ 2,85

TOMATENSAP

€ 2,85

ALLE KOFFIE IS OOK CAFEÏNEVRIJ

HOME MADE ICE TEA

€ 3,50

TE BESTELLEN, TEVENS HEBBEN WIJ

BIOLOGISCHE VRUCHTENSAP

€ 3,50

HAVERMELK EN SOJAMELK

VERSE JUS D’ORANGE

€ 3,75

SPIRITS
RODE PORT

€ 3,75

WITTE PORT

€ 3,75

THEE

€ 2,75

LUNTERS NEUTJE

€ 3,00

CHAUDFONTAINE BLAUW/ROOD (33 cl) € 2,75

VERSE MUNTTHEE

€ 3,25

SAMBUCA

€ 4,50

CHAUDFONTAINE BLAUW/ROOD (75 cl) € 4,75

GEMBERTHEE

€ 3,25

LICOR 43

€ 4,50

TIA MARIA

€ 4,50

MELK

€ 2,25

BAYLEYS

€ 4,50

KARNEMELK

€ 2,25

BACARDI

€ 4,50

HAVERMELK

€ 2,25

VODKA

€ 4,50

SOJAMELK

€ 2,25

GIN

€ 4,50

CHOCOLADEMELK

€ 2,75

WHISKEY

€ 4,50

APEROL SPRITZ

€ 6,50

WITTE WIJN

RODE WIJN

ROQUENDE – CHARDONNAY
€ 4,00 | € 19,00
Sappige, fruitige Chardonnay. De Zuid-Franse zon zorgt
voor door en door rijpe druiven en een exotisch karakter
van de wijn. Gemaakt zonder houtrijping, dus boordevol
tropisch fruit.

ROQUENDE – CABERNET SAUVIGNON
€ 4,00 | € 19,00
Mooie, fruitige Cabernet Sauvignon, gemaakt van druiven
uit het zonnige Zuid-Frankrijk. De bijzondere bodem zorgt
voor pure fruitaroma’s en zachte tannines. Mooi bij vlees
van de grill.

FEDELE – PINOT GRIGIO
€ 5,50 | € 24,50
Aangename biologische wijn met aroma’s van citrus en
exotisch fruit. Prettig en soepel in de smaak met tropische
nuances afgewisseld door rijpe citrus tonen en een
mineraliteit die zorgt voor een verfrissende afdronk.

FEDELE – NERO D’AVOLA
€ 5,50 | € 24,50
Smaakvolle, biologische wijn van de op Sicilië inheemse
Nero d’Avola druif. Donker gekleurd en gekenmerkt door
de aanwezigheid van veel rood en zwart fruit, licht kruidig
maar bovenal soepel drinkbaar en aangenaam verfrissend.

SALENTEIN – SAUVIGNON BLANC
€ 7,50 | € 35,00
Salentein Selection Sauvignon Blanc smaakt naar limoen,
peren, vijgen en kruidige tonen van witte peper en buxus.
De smaak van de wijn is vol en sappig en heeft een
perfecte structuur.

SALENTEIN – MALBEC
€ 7,50 | € 35,00
Salentein Barrel Selection Malbec is typisch Argentijns:
intens en smaakvol! Opvallend zijn de aangename aroma’s
van rijpe pruimen, cacao en een hint van vanille. De wijn is
diep paarsrood van kleur.

PROSECCO FRIZZANTE
€ 4,75 | € 21,50
Deze Frizzante is een voorbeeld van een frisse, licht
parelende wijn met delicate fruittonen. Een goede balans
en niet te zwaar. Excellent als aperitief, probeer deze wijn
ook eens bij een mooi voorgerecht.

CHAMPAGNE
CHAMPAGNE BRUT CUVÉE LÉONIE
€ 75,- PER FLES
Champagne dankt zijn unieke karakter aan de herkomst
uit het koele noorden van Frankrijk en de krijtbodem in het
gebied. De Cuvée- Léonie heeft een rijpe smaak door het
grote aandeel Pinot Noir.

ROSÉ
ROQUENDE – GRENACHE ROSÉ
€ 4,00 | € 19,00
Deze Grenache Rosé komt uit het zonnige zuiden van
Frankrijk. Warme dagen en koele nachten zorgen voor
complexe aroma’s, sappig fruit en opwekkende zuren.
Lekker bij oosterse gerechten.
FEDELE – ROSÉ
€ 5,50 | € 24,50
Een karaktervolle biologische rosé gemaakt van 100% Nero
d’Avola van de beste wijngaarden in de regio rond Trapani.
Levendig in geur en smaak met tonen van bessen en vers
rood fruit.

