
LUNCH HAPJES DINER
Broodje, soep en salade 16,50 p.p. 
Elke samenstelling is mogelijk! 
  

Broodjes
Gegrilde mediterrane couscous wrap met 

olijven, avocado en cherrytomaten

Mueslibrood met feta, rode bessen en munt

Geroosterd meergranenbrood met 
doperwtenspread, verse kruiden en 
gebraden ham

Soepen 
Waterkerssoep met tuinbonen

Zomerse courgettesoep met crème fraiche 
met of zonder zalmsnippers 

Salades 
Salade van Hollandse kropsla, met 

tuinbonen, cherrytomaten en komkommer 
en verse noten

Zomerse fruitsalade met aardbeien, blauwe 
bessen, meloen en perzik 

Pastasalade met tomaat, rode vruchten, 
rucola, Parmezaanse kaas en hazelnootolie

Voor bij de thee of de borrel, 
v.a 2,00 per hapje

Hartig 
Krokante bladerdeeglepel met een 

mousse van tuinbonen en munt 

Crostini met radijsjes, roomkaas en 
sinaasappel

Watermeloenbite bestrooid met feta en 
munt

Lasagnerolletje van courgette met 
tomaten, spinazie en ricotta

Zoet
Muffins met blauwe bessen en sojamelk

Tiramisu van pure chocolade, rode 
vruchten en sinaasappel 

Mini monchoutaartje met een topping 
van gezoete bieten en meiraapjes

Alle gangen worden aan tafel geserveerd
3- gangen, v.a. 34,00 pp, 4-gangen, v.a. 40,00 pp.
Buffet v.a.21,50 pp.

3-gangen
Heerlijke aspergesoep van groene en witte 

asperges 
Gegrilde courgette met een vulling van 
 verschillende bonen, spinazie en lamsgehakt
Vruchtentaartje met zoet-zure bosbiet en 

zomertruffel

4-gangen
Asperges met dille room en Canadese wilde zalm 
Verrassende groene soep van spinazie en snijbiet
Terrine van zomerse peulen en doperwten met 

rucola en zomerse truffelolie 
Romige hangop van schapenyoghurt met aardbeien

Warm Buffet 
Minikrieltjes met verse kruiden
Gegrilde zomergroente
Ovenschotel van kip en spinazie

Koud Buffet 
Couscous salade met perzik en kikkererwten
Quiche met prei en spekjes van Livarvarken
Courgettesalade met basilicum 
Zomerse fruitsalade Z
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Al onze gerechten zijn vers bereid met biologisch ingrediënten van dichtbij en uit het 
seizoen. Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Bent u geïnteresseerd mail ons dan op 
info@variatieindekeuken.nl of bel 020-260 02 06

Variatie in de keuken
meer groente, meer smaak, meer variatie


