LUNCHKAART
Soepen
Geserveerd met wit en bruin stokbrood.

Tomatensoep met ballen
Soep van het seizoen

6
6.5

Panini’s
Op wit stokbrood.

Ham en/of kaas 6.5
Hawaï 7
Ham, kaas en ananas.

Pulled pork 8.5
Met oude kaas en BBQ-saus.

Spaanse pittigheid 8.5
Chorizo, jonge kaas, ui en jalapeño peper.

Kids Only
Tosti ham en/of kaas op wit brood
Klein tomatensoepje
Wit of bruine boterham met jam of hagelslag
Poffertjes
American Pancakes

4.5
4.5
3
8
8

Salades
Al onze salades worden aangemaakt met tomaat, komkommer en french dressing,
geserveerd met brood en boter.

Makreel
Gerookte makreel, zontomaat, paprika met yoghurtsaus.

15

Geitenkaas
Zachte geitenkaas, notenmix, tomaatjes en honing.

13.5

Carpaccio
Met pesto, zongedroogde tomaat, kaas, gefrituurde tuinbonen en
truffelmayonaise.

13

Onze lunchgerechten zijn te bestellen van: 11:30 t/m 16:30

LUNCHKAART
Eiergerechten
Keuze uit wit of bruinbrood.

Omelet Markant ( mogelijk)
Gebakken ui, spek, paprika en champignons.

9.5

Uitsmijter
Keuze uit ham & kaas of
meegebakken spek & kaas.

9

Uitsmijter xxl
5 eieren, 3 sneeën brood, ham en kaas.

12

Warme Specialiteiten
Kroketten met brood
Keuze uit: groente-, garnaal- of rundvleeskroket geserveerd
met wit of bruinbrood.

8.5

Markant Speciaal
Wit of bruin stokbrood met salami, tomaat, ui,
oregano en jonge kaas uit de oven. Geserveerd met cocktailsaus.

10

Pittige Kip
Italiaanse bol met gebakken kippendijreepjes,
groentes en pittige kerriesaus.

10

Pulled Pork Speciaal
Pulled Pork, koolsla, BBQ-saus en krokante ui.
Geserveerd op een Italiaanse bol.

10.5

Vegan Quiche
Warme groente quiche met salade en noten.

9

Markant

m@rk@nt3 volg ons op:

LUNCHKAART

Markant Duo 13.5
Plankje met de seizoens soep en een keuze uit één van onze koude
specialiteiten geserveerd op een wit of bruin stokbroodje.

Koude Specialiteiten
Gezond
Ham, kaas, gekookt ei, sla, komkommer en
tomaat met yoghurtdressing op een Italiaanse bol.

9.5

Vega Gezond
(
mogelijk)
Waldkorn bol met vegan saus, kaas, tomaat,
komkommer, paprika, sla en groente chips.

9.5

Carpaccio
Waldkorn bol met rundercarpaccio, sla, pesto, kaas,
pijnboompitten, zongedroogde tomaat en truffelmayonaise.

11

Gerookte Zalm
Italiaanse bol met gerookte zalm, ui, sla en mosterddillesaus.

10.5

Filet Martino
Wit stokbrood met Filet american, augurk, ui, sla en martinosaus.

9

Onze lunchgerechten zijn te bestellen van: 11:30 t/m 16:30

