LICHTE LUNCH
Tosti Thus 6,25
Een heerlijke tosti van de grill van wit brood met Tynjetaler,
tomaat en huisgemaakte seizoenspesto

Soep van de dag 4,95
Onze huisgemaakte soep wordt gemaakt van het lekkerste
van het seizoen en geserveerd met een huisgemaakte soepstengel

LUNCH SPECIALS
12 uurtje 

13,75

Keuzestress? Laat je verrassen met een hartig belegd broodje
met daarnaast een klein kopje seizoensoep, huisgemaakte
huzarensalade en een glas sap van de dag

Saumon fumé aux Hollandaise 

9,25

Een gerecht rechtstreeks van de trouwkaart van Mata Hari.
Getoast brood belegd met knapperige Romaine sla, gerookte
zalm en lauwwarme Hollandaise

Gezond kratje8,50
Een rijkelijk gevuld kratje met huisgemaakte humus,
groentestengels, onze eigen ongezouten notenmelange
en huisgemaakte licht gezouten aardappelchips in de schil

SALADE
Nicoise
Frisse salade met makreel, gekookt ei, haricots verts, tomaat

10,50 klein
13,75 groot

, zwarte olijven, ansjovisdressing en een huisgemaakte crouton

Seizoensalade 
Rijkelijk gevulde salade met buffelmozzarella, 
zoet-zure groenten linten, croutons en huisdressing

10,50 klein
13,75 groot

BROOD
Clubsandwich 

9,75

Een Franse klassieker tijdens de spionagetijd van Mata Hari. Wij serveren de
clubsandwich zoals hij hoort, met daarbij huisgemaakte aardappelchips in de schil

Uit de tuin 

7,50

Onze vegetarische variant op de clubsandwich met huisgemaakte groentespread
van seizoensgroenten en huisgemaakte aardappelchips in de schil

Ambachtelijke ham 

7,50

Deze heerlijke beenham van Friberne varken wordt geserveerd
op rustiek brood met huisgemaakte seizoenspesto

Friese Tynjetaler kaas 

7,25

Deze rauwe koemelkkaas is zacht van smaak en serveren
we met huisgemaakte compote van seizoensfruit

WARME LUNCH
Saté van kippendijen 12,50
met huisgemaakte satésaus met exotische kruiden, huisgemaakte atjar,
seroendeng, en frietjes in de schil

Thus Burger 11,50
Een hamburger van Fries Lauwersmeerrund op een broodje gemaakt van
Friese oergranen, geserveerd met huisgemaakte aardappelchips in de schil

Kroketten op brood 

7,75

2 kroketten op bruin brood met mosterd uit Warten.
Liever 1 kroket?



4,75

Supplement huisgemaakte friet met huisgemaakte mayo 

C /cafethus

3,75

