lunch

Heb je een allergie? Meld het ons!

dranken

Tomatensoep

4,75

Soep van het huis

4,75

Ham | Kaas		

4,25

gehakt		

5,25

Gerookte zalm		

5,75

Brie		

4,75

met basilicumroom
wisselende soep

de klassieker

kaas | cajunsaus

roomkaas | rode ui
honing | noten

Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

warme dranken

tosti’s soepen

Soepen worden geserveerd met geroosterd brood

Koffie
Latte macchiato
Cappucino
Espresso
Decafe
Thee
Verse muntthee
Warme chocomel
Warme chocomel
met slagroom

2,10
2,75
2,25
2,10
2,10
2,10
2,50
2,65
3,15

4,75

Geitenkaas		

5,25

tonijn		

4,75

carpaccio		

6,00

gerookte kip | roomkaas | komkommer | sla
geitenkaas | gegrilde groente | rucola | honing | sla
huisgemaakte tonijnsalade | gekookt ei | sla
dungesneden ossenhaas | pijnboompit |
parmezaanse kaas | zongedroogde tomaat |
rucola | truffelcrème

THEE

wraps

Kip		

Zwarte thee

Gewone zwarte thee die bijzonder is,
afkomstig uit Sri Lanka

Rooibos thee

Biologische rooibos uit Zuid-Afrika

Groene thee

De populairste thee uit Japan van licht
geroosterde theeblaadjes

Weerstandsthee

Combinatie van gezonde cranberry’s
met groene thee

Appeltaartthee

Herinnering aan de kinderjaren

Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

Uitsmijter ham | kaas		

7,25

Uitsmijter spek		

7,25

Omelet | gegrilde groente

7,50

THEE

eigerechten

Keuze uit licht of donker brood

Citroen thee

Heerlijke groene thee met frisse
citroenstukjes

Kamille thee

Heerlijke kruidenmengeling

Bosvruchten thee

Ervaar de volle explosie van fruit

Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

Onze thee is afkomstig van Tearumours. Een creatief
theebedrijf uit Bladel waar wordt gewerkt met echte
losse thee en alleen maar natuurlijke ingrediënten.

7,95

Carpaccio

8,95

Gehakt			

7,50

Italiaanse bol | geitenkaas | gekarameliseerde ui |
rode biet | noten
Italiaanse bol| dungesneden ossenhaas |
pijnboompitten | parmezaanse kaas | rucola |
zongedroogde tomaat | truffelcrème
Italiaanse bol | pittig gehakt | lente-ui |
cajunsaus | gesmolten kaas

Gebakken kip			
Italiaanse bol | gebakken kip| pesto |
gegrilde groente

Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

8,25

KOUDE dranken

brood

Geitenkaas

Coca cola
Coco cola zero
Fante orange
Fanta cassis
Sprite
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Lipton ice-tea
Lipton ice-teA green

2,00
2,00
2,00
2,10
2,00
2,00
2,20
2,25

brie		

7,50

tonijn

7,50

kroketten

6,75

Garnalen kroketten		

8,25

brood |gesmolten brie | noten | tomaat | tijmolie
brood | huisgemaakte tonijnsalade | gekookt ei
brood | 2 kroketten | mosterd
brood | 2 garnalenkroketten | truffelcrème

club zalm		

geroosterd brood | gerookte zalm | gekookt ei | rode ui |
komkommer| tomaat | sla | mosterd-dillevinaigrette |
huisgemaakte chips

9,50

club kip		

geroosterd brood | gerookte kip | bacon | gekookt ei | sla |
komkommer | tomaat | cocktailsaus | huisgemaakte chips
Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

8,50

KOUDE dranken

brood

Keuze uit licht of donker brood

Bitter lemon
Tonic
Appelsap
Ranja
Melk
Chocomel
Verse jus d’orange

2,10
2,10
2,20
1,00
2,00
2,20
2,95

Gerookte zalm			

10,75

Brie		

10,25

Geitenkaas		

10,25

gerookte zalm | gekookt ei | tomaat | komkommer |
rode ui | croutons
gesmolten brie | tijmolie | noten | tomaat |
komkommer |croutons
geitenkaas | rode biet | gekarameliseerde ui | tomaat |
komkommer | noten

Carpaccio

11,00

Gebakken kip		

10,50

dungesneden ossenhaas | pijnboompit | parmezaanse
kaas | zongedroogde tomaat | truffelcrème
gebakken kip | gegrilde groente | pesto|tomaat |
parmezaanse kaas | komkommer | croutons
Voor 2 euro extra krijg je er een klein kopje tomatensoep bij

yoghurt

salades

Alle salades worden geserveerd met geroosterd brood

smoothie Rood			
3,75
aardbei | mango | yoghurt

Smoothie GeeL

3,75

Yoghurt met
seizoensfruit

3,00		

banaan | appel | sinaasappel
yoghurt

3,50
yohurt met granola en
seizoensfruit

10,95

Sate		

12,50

Pasta bolognese

9,50

Portie verse friet		

2,50

tomatensoep met basilicumroom | baguette carpaccio |
sandwich brie | wrap tonijnsalade | yoghurt met
seizoensfruit
kipsaté | atjar | verse friet of brood
pasta | pittig gehakt | tomatensaus | parmezaanse kaas

Mayonaise € 0,50

BIEREN

dit kan ook

Lunch DiT			

Hertog jan
Liefmans fruitesse
Alcoholvrij krombacher
Leffe dubbel
Seizoensbier
Bier van de maand

2,25
3,25
2,95
3,50

Iets te vieren?
Wij maken er samen graag een feestje van!

8,75

Truffelburger		

9,75

Cheeseburger

9,25

Baconburger

9,75

Portie verse friet		

2,50

rundvleesburger | bbq-saus | sla | tomaat | komkommer
rundvleesburger | truffelcrème | rucola | parmezaanse
kaas | zongedroogde tomaat
rundvleesburger | geitenkaas | gekarameliseerde ui|
sla |tomaat |komkommer

wijnen

burgers

DiT-burger		

Witte wijn		
Rode wijn		
Rose

rundvleesburger | bacon| cajunsaus | rucola |tomaat |
lente-ui

Mayonaise € 0,50

High wine?
Vraag naar de mogelijkheden

3,25
3,25
3,25

lekkere trek

appeltaart			

3,25

Nougatine ijstaart		

3,25

brownie

3,00

warm of koud

ijstaart | toffeesaus

chocoladebrownie | karamelsaus

slagroom
bolletje ijs
kinder High tea

0,50
1,00
10,00 p.p.

High tea

19,50 p.p.

onbeperkt thee | soepje | zoete en hartige hapjes
onbeperkt thee | duo van soepjes |
zoete en hartige hapjes

Te bestellen bij minimaal 2 personen, na 14:00 uur en uitsluitend op reservering

borrel

Bitterballen		

5,00

Borrel brood		

4,50

Borrel DiT		

6,50

High wine		

24,75 p.p.

acht bitterballen | mayonaise | mosterd
brood met diverse smeersels
brood met smeersels | vier bitterballen | olijven
drie verschillende wijnen | bijpassende gerechtjes

Te bestellen bij minimaal 2 personen

kids

Worstenbroodje

2,25

mini soepje		

2,75

kids tosti		

3,00

Gebakken eitje		

3,25

Kids snack		

5,00

klein tomatensoepje met geroosterd brood
ham | kaas of nutella
boterham | gebakken eitje

kroket | verse friet | appelmoes of mayonaise

