
BROODJES
Geserveerd tot 17:00 uur. Wit of bruin, standaard zonder boter.

Broodje kaas*
Broodje ham
Broodje kaassoufflé
Broodje kroket of frikandel
Broodje groentekroket 
Pistolet tonijnsalade

Tonijn, kappertjes, bosui, rode ui, ei, tomaat en komkommer
Boerenbrood gezond

Sla, ham, kaas*, komkommer, ei, tomaat, basilicummosterdmayo 
en rode ui

Boerenbrood kippendijtjes
Courgettes, paprika, ui en knoflookmayo

Broodje Hollandse garnalen
Sla en cocktailsaus

Broodje hamburger (150 gram)
Luxe bol, ijsbergsla, kaas*, tomaat, ui, spek en cocktailsaus

Ciabatta tuna melt
Ciabatta, tonijn, raclette kaas*, heerlijk warm uit de oven

Boerenbrood "Luctor et Emergo"
Kruidenkaas, sla, zalm, komkommer, rode ui en kappertjes

Boerenbrood carpaccio
Sla, truffelmayonaise, pijnboompitten, oude kaas*, rucola, 
komkommer, olijventapenade en pomodori-tomaten 

Glutenvrij brood

panini's
(tot 17:00 uur)

Kaas*
Ham en kaas*
Kaas* en tomaat
Ham, kaas* en tomaat
Hawaï, ham, kaas*, ananas 

uitsmijters
(tot 17:00 uur)

Uitsmijter ham
Uitsmijter kaas*
Uitsmijter spek
Uitsmijter ham en kaas*
Uitsmijter spek en kaas*

snacks

Bord patat met mayonaise
Kroket, frikandel of kaassoufflé
Groentekroket (vegetarisch)

Borrelhapjes
Schaaltje notenmix
Tortillachips met chilisaus
Portie kaas*
Portie bitterballen (8 stuks)
Portie kaasstengels (8 stuks)
Portie inktvisringen (11 stuks)
Portie kibbeling
Bittergarnituur

Kaas* + warme hapjes
Nacho's uit de oven (vegetarisch)

Tortilla chips, kaas*, tomatensalsa en crème fraîche

Extra’s
Slagroom
Mayonaise, ketchup of curry
Speciaal
Truffelmayonaise
Satésaus
Appelmoes

voorgerechten
Soep van de maand
Tomatensoep (vegetarisch)

met boerenbrood wit of bruin
Mandje boerenbrood wit en bruin

met alioli, kruidenboter en tapenade

Salades
Portie sla
Koude pastasalade

Penne, kruidendressing, paprika, ui, rucola, pomodori-tomaten, 
oude kaas* en pijnboompitten

Koude pastasalade met zalm
Gerookte zalm, penne, kruidendressing, paprika, ui, rucola, 
zongedroogde tomaten, oude kaas* en pijnboompitten

Salade geitenkaas*
Sla, tomaat, komkommer, basilicum dressing, asperge scheuten, rode 
biet, balsamicostroop, rode ui en groentechips

Oosterse kipsalade
Kipspies, oosterse dressing, komkommer, tomaat, sugarsnaps, taugé, 
rode ui, cashewnoten en sojasaus

Salade carpaccio
Sla, rucola, komkommer, basilicum dressing, tomaat, oude kaas*, 
olijventapenade, pijnboompitten en truffelmayonaise

Salade tonijn 
Tonijn (kort gegrild), sesamzaadjes, rode biet, komkommer, sla, 
tomaat en hoi-sin vinaigrette

Vis salade
Yoghurtdressing, gerookte makreel, hollandse garnalen, gerookte 
zalm, calamares, komkommer, tomaat, aspergescheuten, rode ui en 
kappertjes

menu’s
Inclusief mayonaise, ketchup of curry

Gevulde wrap (vegetarisch)
Zwarte bonen, linzen, groentemix, tomaat, nachochips en 
raclettekaas

Wienerschnitzel
Patat en sla

Kipsaté 200gr.
Satésaus, gebakken uitjes, kroepoek, atjar, patat en sla

Broodje hamburger 150gr. 
Luxe bol, ijsbergsla, kaas, tomaat, ui, spek, cocktailsaus, patat en sla

Spare Ribs
Knoflooksaus, patat en sla

Inktvisringen
Remoulade saus, patat en sla

Kibbeling
Remoulade saus, patat en sla

Gamba's
Pittige gamba's, patat en sla

Pasta gamba
Pittige gamba's, penne pasta, paprika, rucola en oude kaas*

Vistrio 
Hollandse garnalen, zalm, paling en cocktailsaus geserveerd met 
boerenbrood wit of bruin

Sliptong (2 stuks) 
Remoulade saus, patat en sla

Gerookte zalmmoot
Gepocheerd met cocktailsaus, patat en sla

*Onze kaassoorten zijn biologisch,
geproduceerd door Kaasboer Niek uit Schoorl Wij kunnen niet uitsluiten dat onze gerechten sporen van allergenen bevatten!

Kindermenu’s
Inclusief mayonaise, ketchup of curry

Kroket, patat en appelmoes
Frikandel, patat en appelmoes
Kaassoufflé, patat en appelmoes
Kibbeling, patat en appelmoes
Kinderpannekoek naturel

met suiker en stroop

Nagerechten
Kinderijs

Bolletje vanille-ijs, slagroom, versiersel
Yoghurt met fruit
Dame Blanche 

3 bolletjes vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom
Advocaat

2 bolletjes vanille-ijs, advocaat en slagroom
Luctor

2 bolletjes chocolade- en 1 bolletje vanille-ijs, chocoladesaus en 
slagroom

Aardbeien (indien voorradig)
2 bolletjes vanille-ijs, verse aardbeien en slagroom

Sorbet
Mango-ijs, passievruchten-ijs, frambozen-ijs, fruit, aarbeiensaus en 
slagroom

Brownie
Vanille-ijs en slagroom

Cheesecake
Frambozen-ijs en slagroom
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MENU

WelkomKoffie, thee

frisdrank

Wijnen per fles

Wijnen

Likeuren

bieren

gedistilleerd

Jonge/oude jenever

Bessenjenever

Sonnema Beerenburg

Texels Juttertje

Vieux

Advocaat met slagroom

Jägermeister

Wodka, Gin, Whiskey

Cognac, witte/bruine Rum

Cointreau, Grand Marnier

Tia Maria, Amaretto

Sambuca, Licor43

Malibu, Bailey’s

Grote groepen liever niet individueel afrekenen. www.luctoretemergo.info

Thee

Verse gemberthee met 
sinaasappel

Verse munt thee met honing

Koffie*

Grote koffie*

Espresso*

Dubbele Espresso*

Koffiechoc*

Koffie verkeerd*

Cappuccino*

Latte Macchiato*

Irish Coffee (jameson whiskey) 
French Coffee (grand marnier) 
Spanish Coffee (tia maria)

Rum punch (grog)

Warme chocomelk

IJskoffie

Slagroom 

*Alle koffies zijn décafé te bestellen

Limonade

Kan limonade

Chaudfontaine rood of blauw

Coca cola, Coca cola light 

Coca cola zero

Fanta cassis, Fanta sinas

Appelsap

Chocomelk, fristi

Rivella, Apfelschorle

Ginger Ale, Sprite

Finley tonic

Finley bitter lemon

Lipton Ice Tea, Ice Tea green

Tomatensap

Verse Jus d'orange

Melk, Karnemelk* 

Schulp appelsap*

Schulp appel-vlier*

Schulp appel-aardbei*

* biologisch

Cocktails

Smoothies

Tafelwater 1 Liter

gebak

Chaudfontaine blauw Chaudfontaine rood

Fantasy framboos/mango

Tropical aardbei/banaan

Ananas/mango

Blue berry

Mojito

Sex on the beach

Piña colada

Scroppino

Appelgebak

Gebak van de maand

Muffin

Slagroom 

VAN DE TAP

Heineken fluitje 5% (0,22 l)

Heineken vaasje 5% (0,25 l)

Heineken halve liter 5% (0,5 l)

Heineken 0,0%

Affligem blond 6,7%

Texels skuumkoppe 6% (0,3 l)

Texels skuumkoppe 6% (0,5 l)

Birra Moretti 4,6% (0,25 l)

Birra Moretti 4,6% (0,5 l)

PER FLES

Amstel Radler 0,0% 

Amstel Radler 2%

Affligem Belgisch wit 4,8%

Affligem dubbel 6,8%

Affligem tripel 9%

Affligem blond 0,0%

Paulaner Weissbier 5,5%

Sol 4,5%

Desperados 5,9%

Lagunita IPA 6,2%

Mort Subite  Kriek Lambic 4,6% 
Apple Bandit Juicy Apple 
4,5% 

Witte wijn zoet

Witte wijn droog chardonnay

Witte wijn droog sauvignon blanc

Rosé allure

Rode wijn 

Rode port

Sherry droog

Sherry medium

Witte/rode martini

Zie de speciale wijnkaart

Onder de 18 geen alcohol (legitimatie verplicht)
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