Grote Plateservice € 12,50
**Alle grote gerechten worden geserveerd met salade, mayo en
aardappelgarnituur naar keuze: Frietjes of Aardappelschijfjes

Schotel „Sambal bij“
(seniorenportie 11,00)
Nasischotel met satésaus, gebakken ei,
kroepoek.
Boerenkip pannetje**
(senioren portie 11,00)
Met verse champignons, ui, spekjes, chilisaus en groenten.
Traditionele Spiezen 200 gr.
Italiaanse kipspies / Spaanse spies / Gemarineerde
varkenspies - Saus naar keuze. Geserveerd met chips en salade.

Gewoon Gezellig

LUNCHKAART

Carpaccio Salade
Met parmezaanse kaas, zachte dressing, pesto en
geroosterd brood.
Unne gewone Schnitzel**
Schnitzel van 200 gram met champignonroomsaus
met keuze uit gebakken ei, ananas en kaas of boerenmix.
Huisgemaakte Spare-ribs**
Gemarineerde Spare-ribs, lekker mals met barbequesaus.

Ook Lekker!
Puntzak Friet met Mayo € 3.50
Kipspies (200 gr.) met friet, mayo en satésaus € 10.00
2 Kroketten met Friet en Mayo € 7.00
Poffertjes € 3.50
KINDERKEUZEBORDJE € 5.00
Kroket - Frikandel - Kipnuggets (4)
Friet - Aardappelschijfjes

Smickelplankje
€ 9.00 p.p.

’t Verwennerijtje
€ 5.00 p.p.

(6 lekkernijen met koffie of thee)

Lekker Ontbijtje
€ 4.50 p.p.

(wordt geserveerd met Mayo en Appelmoes)

Openingstijden (Keuken sluit 15 minuten voor sluitingstijd)
Maandag t/m Donderdag
8.30 - 17.30 uur
Vrijdag
8.30 - 21.00 uur
Zaterdag
8.30 - 17.00 uur
Zondag Gesloten (Elke laatste Zondag van de maand Geopend)

www.mickerslunchroom.nl

Tosti’s vanaf € 4,00

Luxe Brood € 8,50

(Geserveerd met ambachtelijk casinobrood)

Glutenvrij verkrijgbaar

Klassieke tosti’s
Met ham en/of kaas € 4.00
Met ham en/of kaas ananas of tomaat € 4.75
Met ham en/of kaaschampignons € 5.00

Geserveerd op Ambachtelijk Waldkornbrood

Exclusieve tosti’s
Met kaas, zoete paprika, lente-ui en Italiaanse kruiden € 5.00
Met mozarella, tomaat en pesto € 5.50
Met brie, zoete noten, honing en bacon € 7.50
Geitenkaas, ham, zoete noten en honing € 7.50
Zalm, kruidenkaas en mosterddillesaus € 7.50
Tosti Dubbel Lekker*
Extra dikke tosti met beenham/kaas, tomaat,
verse champignons en gebakken ei € 8.00

Mickers Specialiteiten € 9,00
Smickelplankje p.p
Tapasplankje met vijf variaties, zowel warm als koud,
brood, aoili, pesto en frietjes.
Quattro Lunch
Mini soep met mini broodjes belegd
met Carpaccio, Brie en Zalm.

't Galerijtje
Met pittig gekruid gehakt, gebakken met
chilisaus, paprika en ui. (Lekker zoet-pikant).
Champignon Speciaal
Met verse champignons, bacon, kaas,
tuinkruidensaus en gebakken uitjes.
Boere Mik Gezond
Rijkelijk belegd met Rauwkost
Keuze uit: ham/kaas/rosbief/beenham.
Kipreepjes
Met chilisaus, verse champignons, prei en paprika.
Vis Duo
Met gerookte zalm, een mosterdillesaus en krabsalade.
Vlees Duo
Met beenham, eiersalade en gebakken bacon.
.

Luxe Mik 7,00
Geserveerd op Ambachtelijk Waldkornbrood
Met tonijnsalade/Krabsalade
Met Eiersalade
Met twee Kroketten
Warme Beenham met Satésaus
Met Runderragoût, gevuld met champignons en uien
.

Champignon – toast
(senioren portie € 7.50)
Verse champignons met ham en/of kaas,
gesnipperde uien, geroosterd brood en roomboter.
.
BIG MICK
Italiaanse bol met hamburger (180 gr.), mayonaise, curry,
augurk, gebakken spek, uien en gebakken ei.
Toast dwars door de keuken
(senioren portie € 7.50)
Verse champignons met ham, kaas, uien, tomaat, ananas,
tomatenketchup en taugé op geroosterd brood.

Soep
TRIO SOEPJES met Brood, Pesto en Aioli € 6.50
Tomatensoep € 4.00
Mosterdsoep met Zalm of Spek € 4.50
Heldere Kippensoep € 4.00
Erwtensoep (’s winters) € 5.00
Erwtensoep met Roggebrood en Spek (’s winters) € 5.50
Alle soepen worden geserveerd met brood en roomboter.

Mandje Mik (brood met Kruidenboter en Pesto) € 3.50

Duo-Lunch
1/2 Uitsmijter ham/kaas, vleeskroket,
bol Huzarensalade met boerenbrood.
Boeren uitsmijter
Met ham/kaas, champignons, ui en spekjes.
Heeft u vragen over allergenen? Vraag het ons!
= glutenvrij
= vegetarisch

Lekker Ontbijtje tot 11:00 uur €4.50

