Lunchplanken
Lunchplank vegetarisch

€ 12,50

Tomatensoep, stokbroodje gezond en een
vegetarische kroket, mosterdmayonaise

Lunchplank vlees

€ 12,50

Tomatensoep met ballúh,
Stokbroodje carpaccio en een vleeskroket,
geserveerd met mosterd

Belegde Broodjes

Soepen geserveerd
(met brood en boter)

Tomatensoep met balluh..

€6,75

Tomatensoep, rijk gevuld met gehaktballetjes
en een scheutje crème fraich
(vegetarisch optioneel)

Winterse erwtensoep

€7.50

Goed gevulde erwtensoep, geserveerd met
brood en katenspek

(keuze uit stokbrood, zacht broodje,
donkerbrood of wit brood)

Warme broodgerechten

“classic” gezond

Tosti ham/kaas

€7,50

€6,50

Ham, kaas, lollo verte, tomaat, komkommer,
augurk, rode ui en een gekookt eitje

Gebakken focaccia brood met ham
en/of kaas, geserveerd met ketchup.

Tonijnsalade

Tosti Hawaï

€7,50

€6,75

Huisgemaakte tonijn salade met fijne
rode uienringen en rucola

Gebakken focaccia brood met ham en kaas
met ananas, geserveerd met ketchup

Rundercarpaccio

Tosti 1618

€8,50

Dun gesneden rundvlees met rucola,
Parmezaanse kaas, gebrande pittenmix en
truffelmayonaise

Gerookte zalm

€8,95

Dun gesneden Gerookte zalmfilet met rucola
en een crème van grove mosterd

Filet American

€7,50

Zoals de naam al zegt, geserveerd met een
gekookt eitje en rucola

€8, -

Net zoals de ham/kaas tosti verrijkt met
tomaat, rode ui en bacon, geserveerd met
chilisaus

Uitsmijter 1618

€ 10, -

3 gebakken eieren op wit of bruin brood
met kaas, carpaccio en spek

2 vegetarische kroketten

€ 8,50

Geserveerd op brood naar keuze of friet,
geserveerd met mosterdmayonaise

Achterham/Jong bel kaas €5,50

2 ambachtelijke vleeskroketten

Heeft geen verdere uitleg nodig, toch?

Geserveerd op brood naar keuze of friet,
geserveerd met mosterd
€ 8,50

Oude kaas

€ 6,50
XL gehaktbal uit de jus

Stokbrood kruidenboter

€ 4, -

€7,50

Geserveerd op brood naar keuze, geserveerd
met mosterd (gehaktbal bevat rundergehakt en
varkensgehakt

Stokbroodje 1618

€8,75

Niet van de kaart weg te denken,,,,
Gebakken malse biefstukreepjes met
gebakken spek en burgersaus

Gegratineerde geitenkaas €8, Moot geitenkaas met korst uit de oven met
honing en rozemarijn op wit of bruin brood,
rucola en een frisse tomaten compôte

Classic burger

€10, -

Licht getoaste brioche broodje met lollo verte,
tomaat, augurk en burgersaus, geserveerd
met chips en frites

Cheese burger

€11, -

Licht getoaste brioche broodje met lollo verte,
tomaat, augurk, cheddarkaas, burgersaus,
geserveerd met chips, frites en cheddarsaus

American BBQ burger

€12, -

Licht getoaste brioche broodje met lollo verte,
tomaat, augurk, koolsla, cheddarkaas, spek en
BBQ saus, geserveerd met chips en frites

Salades
(Geserveerd met brood en boter)

Geitenkaas salade

€13,75

Moot geitenkaas met korst uit de oven met
honing en rozemarijn op een frisse salade met
tomaten compôte en croutons

1618 carpaccio salade

€14,25

Flinterdun gesneden rundvlees met gebakken
spek op een frisse salade met burgersaus,
Parmezaanse kaas, pittenmix en croutons

Koude gerechten
XL carpaccio

€10,00

Dun gesneden rundvlees met rucola,
Parmezaanse kaas, gebrande pittenmix en
truffelmayonaise, brood apart geserveerd

Gerookte zalm

€9,50

Dun gesneden Gerookte zalmfilet met rucola
en een crème van grove mosterd, brood apart
geserveerd

Warme gerechten
Gebakken rumpsteak(300 gram)€18,50
Op de plaat gebakken rumpsteak, geserveerd
met dagverse groenten, frites of brood

Gebakken tournedos(200 gram) €19,00
Op de plaat gebakken tournedos, geserveerd
met dagverse groenten, frites of brood

Saté van kippendijen(200 gram) €13,50
Saté van malse gemarineerde kippendijen,
geserveerd met taugé, kroepoek, gefruite
uien, pindasaus en frites of brood

Pasta Fungi

€16, -

Rijke saus van bospaddenstoelen met
papperdelle pasta, geserveerd met een frisse
salade

Pannenkoek naturel

€6,50

Geserveerd met poedersuiker en stroop

Pannenkoek 1618
Hartige pannenkoek met spek,
bospaddenstoelen, ui en bosui

€10,50

Bijgerechten
sauzen
Mayonaise
Truffelmayonaise
Curry
Ketchup
Pindasaus (warm)
Pepersaus (warm)
Champignonsaus (warm)

€1, €1, €1, €1, €2, €2,50
€2,50

Extra’s
Frites
Side salad
Loaded fries

€2,50
€2,50
€4,75

(krokant gebakken frites met cheddarsaus,
uitgebakken spekjes en bosui)

Dagverse groenten

€3,50

Desserts
Dame Blanche

€7,50

3 bollen vanille-ijs, slagroom en warme
chocoladesaus

Zoets voor bij de
koffie….of thee
Luikse wafel (warm)
Extra toppings*
•
Warme chocoladesaus
•
Warme kersen
•
Slagroom

Appeltaart
•

slagroom

€4,50
+ € 1, + € 1,50
+ € 0,50

€3,50
+ € 0,50

Gesorteerd luxe gebak
(zie onze bord voor het assortiment en prijzen)

