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Datum

Bedrijf

Lunchtijd

Aantal gasten

GRUYTER DAGSCHOTEL: Dagelijks wisselende “daghap” voor overwerkers, ook om af te halen.  9,95
(3 componenten maaltijd met vis, vlees of vegetarisch)
Wit
Brood

Bruin
Brood

Salades (geserveerd met wit- of bruinbrood)
Salade van de Chef Stevige salade met runderhaaspuntjes, gambas en een warme French dressing.
Salade Bistecca Gegrilde biefstukjes op rucola met olijfolie, gemalen peper, zeezout en Parmezaanse kaas.
Thaise salade Gegrilde kip en teriyaki met frisse salade van little gem, gefruite uitjes, rode ui en taugé.
Salade Carpaccio Salade met runderhaas, pesto, Aceto Balsamico, pijnboompitjes, croutons en Parmezaanse kaas.
Salade Geitenkaas Salade met honing, tomaat, augurk, uitjes en Italiaanse kruiden.
SMAAC rol In carpaccio gerolde rucola met truffeldressing, pijnboompitjes, croutons en Parmezaanse kaas.
Soepen (geserveerd met wit- of bruinbrood)
Tomaten-groentensoep Tomatenbouillon met boerensoepgroenten.
Mosterdsoep Van grove-boerenmosterd, met hamsnippers en croutons (ook in vegetarische variant!).
Soep keuze van de Chef Iedere week bereidt de chef een andere heerlijke soep.
Broodjes (wit- of bruinbrood)
Limousin-carpaccio Broodje met carpaccio, rucola, truffel-mayonaise, ui, augurk, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas.
Filet Américain Verrukkelijke filet, met verse rucola, gehakte uitjes en augurk.
Martino Speciaal Broodje met filet américain, mosterd, gehakte uitjes, augurk, ei, tomaat en pittige Martino-saus.
Broodje Gezond Broodje met tomaat-basilicum spread, kaas, tomaat, ei, frisse sla met rode ui.
Broodje Tonijnsalade Huisgemaakte tonijnsalade met ei, augurk en frisse gemende sla.
Broodje Eiersalade Huisgemaakte eiersalade met reepjes spek (ook in vegetarsiche variatie!).
Broodje Kip-kerrie salade Huisgemaakt, goedgevulde kip-kerrie salade op frisse sla.
Broodje van de Chef Laat je verrassen door de Chef (ook in vegetarische variant!)
Tosti’s en clubs (geserveerd met wit- of bruinbrood)
Tosti “De Gruyter” Gouwe ouwe tosti met pesto, tomaat en jonge kaas.
Tosti Classic Tosti met ham en kaas.
Tosti “Joris“ Bourgondische tosti met kaas, spek, tomaat en pesto.
Croque Madame Tosti met ham, Gruyère en bechamel met gebakken ei erop.
Eiergerechten (geserveerd met wit- of bruinbrood)
Boeren Omelet Omelet met gebakken spek, champignons en gemengde groenten.
Boeren Omelet Met champignons en gemengde groenten.
Omelet Caprese Vegetarische omelet met tomaat, basilicum en Mozzarella.
Uitsmijter "De Gruyter" 3 spiegeleieren met ham, Cloosterkaas en spek.

Warme gerechten (geserveerd met wit- of bruinbrood)
2 Kroketten op brood met mosterd of mayonaise.
Angusburger Sappige hamburger van het Black Angus rund met uitjes, tomaat, topping en knapperige frietjes.
Saté Ajam Malse kipsaté met pindasaus, geserveerd met brood, kroepoek en rauwkost. (i.p.v. brood kan ook friet).
Biefstuk met brood In roomboter gebakken biefstuk. (kan ook als maaltijd met friet en sla).
Flammekuechen, met spek en ui of tonijn en ui of vegetarisch. Als maaltijd of als snack (in stukken).

= Vegetarisch
Opmerkingen / wensen

