
 Terras-lunchkaart Gasterij ‘t Berghoes van 12 u - 17 u, v.a 17 u de avondkaart 

HEEFT U EEN VOEDSELALLERGIE OF INTOLERANTIE, GEEFT U DUIDELIJK VOORAF AAN! DAN HOUDEN DE KEUKENCHEFS EXTRA REKENING. ECHTER 

KRUISBESMETTING VAN ALLERGENEN IS NIET 100% UIT TE SLUITEN 

Broodjes: Deugniet = bruin, Barra Gallega = wit   of sneetjes wit of bruin brood                                                      

Gezond: belegd met veel gezonds, ham en kaas                                V                                    € 7.00  

Carpaccio: met truffelcreme en pijnboompitjes en salade                                             € 8.95   

Kip: kipfilet pikant met wasabi mayonais atjar en gebakken uitjes                                          € 8.95       

Berghoes: geitenkaas, spekjes afgeblust in frambozenvinaigrette, honing, gemengde salade  € 8.95   

Berghoes vegetarisch: geitenkaas, honing, gebakken champignons en gemengde salade  V   € 8.95                         

Brie: met Ahorn siroop, walnoten en gemengde salade                    V                  € 7.95 

Gerookte zalm: met roomkaas en een limoen-dille crème                                                        € 8.95 

Soep met brood:                                                                                                        

Tomatenroom soep met scheutje room                V                    € 5.50 

Franse uiensoep, gegratineerd met kaas                                                                      € 6.50  

Broccolisoep: met Parmezaan                                                    V                                            € 7.00 

Maaltijdsalades met brood:                                                                                                          

Berghoes: salade, geitenkaas, honing, spekjes afgeblust met frambozenvinaigrette                € 14.95 

Tonijn: gemengde salade, tonijnsalade, olijven en walnoten                                                   € 13.95 

Salade gegrilde kip: met feta en cocktailsaus                                                                          € 13.95  

Tosti’s / Toast de luxe met kleine salade, keuze wit of bruin brood:                                              

Club sandwich: kipfilet, spek ei  en cocktailsaus                                                                      € 8.95 

Hawaii: met ham, kaas, ananas en saus Hollandaise                                  V                            € 6.50  

Croque Madam: luxe tosti ham/kaas, bechamelsaus en spiegelei on top   V                            € 7.00                                                                                                                               

Croque Monsieur:  Madam zonder spiegelei on top                                  V                             € 6.50  

Ei gerechten:                                                                                                                       

Uitsmijter: brood, ham, kaas, 3 spiegeleieren en garnituur      V                                              € 7.95 

Uitsmijter extra:  brood, spek, 3 spiegeleieren, kaas overbakken en garnituur                         € 8.50 
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Voorgerechten:                                                                                                                 

Scampi’s in “bourgondische saus”met brood. 6 stuks met brood                                                 € 9.95 

Carpaccio:”du chef”: van ossenhaas met truffel crème, Parmezaan, pijnboompitten                             

en toefje salade  met brood                                                                                                           € 10.95 

Carprese: Buffelmozzarella met tomaat en pesto, met brood        V                                            € 9.95 

Portie uienringen: 8 stuks met sausje ernaast                                V                                             € 4.95 

Portie calamaris: 8 stuks met knoflook- en chilisaus ernaast                                                        € 7.50  

Hoofdgerechten:                                                                                                                         

Vega pasta pesto: met gegrilde groenten, Parmezaan en pijnboompitjes                   V                 € 14.95   

Buritto kip: met champignons, ui, paprika en kaas overbakken                                                     € 13.95 

Cheeseburger:met broodje burger van de grill 200gr, bacon, uienringen,cheddar, frietjes           € 14.95              

Vegaburger: met broodje, burger met uienringen, tzatziki, feta, courgette , frietjes     V              € 14.95  

Saté spies: van varkenshaas, pindasaus, kroupoek, gebakken uitjes, frietjes en garni                   € 16.95         

Pasta kip: Pesto, Parmezaan en Pijnboompitjes, de 3 P’s                                                              € 14.95 

Vegetarische wrap: met diverse groenten, cashew noten en kaas overbakken                               € 13.95  

Voor de kinderen alleen tot 12 jaar:                                                                                                                   

Tomatensoepje                                                                                                                                € 3.95 

Tosti ham/kaas                                                                                                                                € 3.95                                                                                                                           

Frikandel of Kroketje of kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonnaise                                € 6.75  

Extra’s:                                                                                                                                  

Portie friet met mayonnaise                                                                                                           € 3.95         

Kleine gemengde salade                                                                                                                € 3.50 

Meerprijs glutenvrij brood                                                                                                             € 1.00 

Portie brood met olijven en kruidenboter   of  tsasiki                                                                    € 3.95 

Portie mayonnaise, curry, ketchup of mosterd                                                                               € 0.50 


