
Lunchroom  
brasserie 

hollandia

KOUDE DRANKEN
Coca-Cola 2,45
Coca-Cola Zero Sugar 2,45
Fanta Orange 2,45
Fanta Cassis 2,45
Sprite 2,45
Chaudfontaine Still / Bruisend 2,35
Fïnly Bitter Lemon 2,60
Fïnly Tonic 2,60
Rivella 2,65
Fuze Tea Sparkling 3,00
Fuze Tea Green Tea 3,00
Fuze Tea Peach Hibiscus 3,00
Verse IJsthee ½ liter 4,95
Zomer zotheid, ginger-lemon & kokos-meloen

Appelsap 2,50
Verse Jus d’Orange  3,25
Verse Jus d’Orange groot 4,50
Ranja 1,00
Dagmelk of karnemelk 2,25
Fristi 2,65
Chocomel 2,75
IJskoffie espresso of karamel 3,95

ALCOHOLISCHE DRANKEN 
Zie onze bierkaart voor de speciaalbieren

Chardonnay 3,95
mooie zachte volle smaak met een verfrissende fruitige geur

Spätlese 3,95
harmonieuze en levendige wijn waarin de zoetheid in balans is met 
zachte, frisse zuren

Merlot 3,95
kruidige volle wijn met een frisse droge afdronk

Syrah Rosé 3,95
fruitig met aantrekkelijke aardbeien en kersen aroma’s

SNACKS EN 
BORRELHAPJES 
saus vanaf 0,75

Portie frites 2,75
Ambachtelijke rundvleeskroket  2,95
Frikandel 2,35
Frikandel speciaal 2,95
Bal gehakt 175 gram 3,95
Borrelplankje 10,95
in samenwerking met de Zuivelhoeve

Ambachtelijke rundvleesbitterballen 7 of 11 stuks 5,75 / 7,95
Romige groentensnack 2,75

KOFFIE EN THEE
Thee zie theekaart v.a. 2,40
Caffè crema  2,40
Cappuccino 2,60
Caffè latte koffie verkeerd 2,60
Espresso 2,40
Doppio dubbele espresso 3,35
XL cappuccino of caffè latte 3,85
Latte macchiato espresso en melkschuim 3,95
Macchiato chocolade, karamel of hazelnoot 4,50
espresso, melkschuim, siroop, verse slagroom en topping

Caffè karamel, hazelnoot of kaneel 3,60
koffie met siroop, verse slagroom en topping

Warme chocolademelk 3,50
met verse slagroom

Irish coffee 5,75
met whisky en verse slagroom

Italian coffee 5,75
met amaretto en verse slagroom

GEBAK  
* indien voorradig

Huisgemaakte appelcarré Vegan 3,95
met vanillesaus, verse slagroom en kaneel

Huisgemaakte bosvruchtentaart * 4,45
met verse slagroom en vruchtensaus

Grootmoeders appelgebak 3,60 
met verse slagroom 4,35
Brusselse Wafel 4,75
met warme kersen en verse slagroom

Rijkeluisgebakje 2,95
warm gebak met pecannoten en ahornsiroop

Zutphense Plunder 2,95
warm gebak met vanille vulling en glacé

Saucijzenbroodje rundvlees 3,15
Hazelino Glutenvrij 3,75
glutenvrij hazelnootschuim gebakje

SMOOTHIES  
ook als vegan

Raspberry Heaven 4,50
Mango Dream 4,50



BROODJES
Lunchsuggestie 8,95
focaccia ham en kaas, broodje kroket en een bol rundvleessalade

Stockholm 7,95
waldkornbol met huisgemaakte tonijnsalade, uiringen, augurk en 
gemengde sla

Oslo 8,95
waldkornbol met gerookte zalm, huisgemaakte eiersalade en 
gemengde sla

Noorderlicht 8,45
waldkornbol met gerookte zalm, walnoten en gemengde sla

Beenham  7,95
focaccia met warme beenham, gebakken champignons en  
honing-mosterdsaus

London burger  8,95
focaccia met een Black Angus hamburger, gebakken ui, spek, 
champignons en gebakken ei

Big western burger 8,95
focaccia met een Black Angus hamburger, kaas, gebakken ei en  
ananas

Black bean burger Veg 9,50
Waldkornbol met vegan zwarte bonen burger, champignons, 
zongedroogde tomaat, pittenmix en gemengde sla

Barneveld 8,95
focaccia met in kruidenboter gebakken kipfilet, champignons en ui, 
geserveerd met Joppiesaus

Bali 8,95
wit of bruin boerenbrood met in sesamketjap gebakken kipfilet, 
champignons, ui en gemengde sla, geserveerd met pindasaus

Brugge 8,70
waldkornbol met Serranoham, roomkaas, tomaat, pittenmix en 
gemengde sla

Pulled chicken 10,50
waldkornbol met pulled chicken met champignons, pittenmix en 
gemengde sla

Venetiaans toppertje 9,40
wit of bruin boerenbrood met Serranoham, mozzarella, komkommer, 
gemengde sla en pesto-mayonaise

Eiffeltoren 9,75
wit of bruin boerenbrood met brie, gerookte zalm, pittenmix, 
komkommer en gemengde sla

Normandië Veg 7,60
stokbroodje met in kruidenboter gebakken champignons, ui, paprika, 
pittenmix en gemengde sla

Hollandia Veg 8,15
stokbroodje met brie, komkommer, walnoten, honing en gemengde sla

Stokbroodje Pizza 8,35
in de oven gebakken stokbroodje met salami, champignons, ui,  
paprika en kaas

Broodje gezond 7,80
stokbroodje met gemengde sla en een mix van komkommer, tomaat, 
wortel, ei, perzik en meer

Broodje warm vlees 7,25
Fricandeau met gebakken ui, ananas en pindasaus

Bal gehakt 7,95
bruin of wit boerenbrood, 175 gram

2 Ambachtelijke rundvleeskroketten 8,50
met bruin of wit boerenbrood

Champignons toast Veg 8,95
gebakken in kruidenboter

Gerookte zalm 10,95
met lauwwarm preisausje en toast

Varkenshaassaté 9,95
met stokbrood

CLUBSANDWICHES 
Geserveerd met een bakje frites en mayonaise

Classic BLT 10,95
sandwich met gebakken bacon, sla, tomaat, roomkaas en  
een gebakken ei

Pulled chicken 11,95
sandwich met pulled chicken, champignons, sla, tomaat en pittenmix

Athene 10,95
sandwich met geitenkaas, sla, tomaat, walnoten en een  
honing-thijmdressing

AMBACHTELIJKE TOSTI’S 
Extra bij te bestellen: saus, bakje frites en/of een bolletje rundvleessalade

Tosti ham en/of kaas 4,25
Tosti Hawaï 4,50
ham, kaas en ananas

Tosti oude kaas 4,75
oude kaas en tomaat

Hemelse Tosti 5,25
oude kaas, ui, tomaat en gebakken bacon

Croque Monsieur 5,25
ham, kaas, tomaat en champignons

Tosti Rome 5,25
ham, mozzarella, tomaat en pesto

Tosti Brisato 4,95
brie, salami, tomaat

MAALTIJDSALADES
Salade warme kip 11,95
met perzik

Salade gerookte zalm 11,95
met pittenmix

Salade geitenkaas 11,95
met walnoten

UITSMIJTERS
Uitsmijter ham en/of kaas 7,50
Uitsmijter Serranoham  8,50
Uitsmijter oude kaas Veg 8,50
Uitsmijter gebakken bacon 7,50
Uitsmijter speciaal 9,25
3 soorten beleg en een bol rundvleessalade

Uitsmijter pizza  9,50
champignons, ui, paprika, salami en gesmolten kaas

SOEPEN 
Vraag onze medewerkers naar de soep van de dag 
Geserveerd met stokbrood

Klein 4,75
Groot 7,25

HOOFDGERECHTEN 
Geserveerd met oerfrites of gebakken aardappeltjes, groente,  
appelmoes en mayonaise

Seizoensaanbieding  13,95
met frites, een bol rundvleessalade en mayonaise

Warme beenham 14,50
met gebakken champignons en honing-mosterdsaus

Wienerschnitzel 14,50
Schnitzel pindasaus 15,50
Schnitzel gebakken ui, spek en champignons 15,95
Schnitzel champignon roomsaus 15,95
Kip Bali 15,75
met gebakken ui, champignons en sesamketjap

Kip warme brie 15,75
Varkenshaassaté 15,75
met gebakken ananas en pindasaus

Kogelbiefstuk  17,50
met gebakken champignons of kruidenboter

Romige groentensnack 14,95
met gebakken champignons en gesmolten kaas

KINDERGERECHT  
met verrassing 
Geserveerd met frites, mayonaise en appelmoes 

Keuze uit een kroket, frikandel en kipfilet 7,50

IJSSPECIALITEITEN  
Indien voorradig

Sorbet 5,25
roomijs, aardbeiensaus en verse slagroom

Coupe Karamel 5,50
roomijs, karamelsaus, karamel chuncks en verse slagroom

Coupe Peach Pine 5,75
roomijs, aardbeiensaus, perzik, ananas en verse slagroom

Coupe Cerise 5,95
roomijs, warme kersen en verse slagroom

Coupe Amaretto 6,50
roomijs, amarettolikeur, rozijnen en verse slagroom

Coupe Noisette 5,75
roomijs, chocoladesaus, walnoten en verse slagroom

Coupe Zomerkoninkjes 6,25
roomijs, verse aardbeien, aardbeiensaus en verse slagroom

Kindercoupe 3,75
roomijs, aardbeiensaus, spikkels, verse slagroom en spekjes

Milkshake 3,25
aardbei, banaan, vanille, chocolade en tropicolada

Heeft u een allergie of speciale wens? 
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.


