IJSKAART
Coupe verse aardbeien (seizoen)

6,50

Verse aardbeien met vanille ijs, aardbeiensaus en slagroom

Sorbet

6,00

Vers fruit met 3 soorten sorbet ijs, saus en slagroom

Dame Blanche

5,50

Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

Kinderijsje

3,50

Bolletje vanille ijs, aardbeiensaus, slagroom en een verrassing

IJskoffie

6,00

Koffie, mokka ijs, Baileys en room

LUNCHKAART
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MAALTIJDSALADES

LUNCHGERECHTEN
Soep van de dag
Tomatensoep met room en tuinkruiden
Tosti ham/kaas
Tosti “De Landmarke”

vanaf

5,00
5,00
4,50
5,00

(ham/ kaas, tomaat en basilicum)

Pannenkoek naturel
Pannenkoek ham, kaas, spek of appel
2 heerlijke Bourgondische kroketten met brood en salade

6,00
7,50
7,50

(wit of bruin brood naar keuze)

Uitsmijter ham, kaas naar keuze ( wit of bruin brood)
Uitsmijter rosbief ( wit of bruin brood)
Omelet ”De Landmarke”

7,50
8,00
8,00

Salade “De Landmarke”

10,00

gemengde salade met paprika, komkommer, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten, Old Amsterdam, olijven en croutôns

Salade gerookte zalm

12,50

gemengde salade met gerookte zalm, tomaat, komkommer,
kappertjes paprika en dille mayonaise

Caesar salade

10,50

gemengde salade met gebakken kip, champignons, tomaat,
rode ui, komkommer, groene pepers, croutôns en yoghurtdressing

Alle salades worden geserveerd met focaccia en roomboter

ham, kaas en champignons (keuze uit wit en bruin brood)

BELEGDE BROODJES

BORRELKAART

keuze uit boeren reuzenbol, mais-triangel of stokbrood
Rundercarpaccio met salade, pijnboompitjes, geschaafde oude kaas
en truffelmayonaise
Warme brie met salade, honing, rode ui, paprika en walnoot
Huisgemaakte tonijnsalade
Old Amsterdam met gemengde salade en piccalilly
Gezond met ham en kaas,

9,50
8,00
8,00
7,50
7,50

salade, tomaat, komkommer,ei en wortelsalade

Gerookte zalm met roomkaas, bieslook en gemengde salade
12 uurtje, tomatensoep, 2 sneetjes brood: kroket en ham/kaas
(geserveerd met koffie, thee, melk of karnemelk)
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10,00
12,50

Portie Bourgondische bitterballen
8 st.
Gefrituurde gamba’s met chilisaus
8 st.
Plankje Old Amsterdam en Twentse jonge kaas

6,50
7,00
7,00

geserveerd met grove mosterd

Schaaltje gemarineerde olijven
Rustiek breekbrood met kruidenboter en aioli
Tapasplank “De Landmarke” ( voor 2 pers.)

4,50
5,00
7,50 pp

diverse Twentse worst en kaas soorten, dips, gemarineerde olijven
( Tapasplank wordt tot 18:00 uur geserveerd)
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