Betekenis Ons Huis
Heerlijk

Onze keukenbrigade bereidt u een heerlijke maaltijd uiteraard maken we
gebruik van streek- en seizoenproducten

Uitzonderlijk

In Ons Huis hebben we te maken met een uitzonderlijk team, alle leden
zijn van unieke waarde en doen hun best u een zeer aangenaam bezoek
te verzorgen

Inspirerend

Respect voor onze medemens, onze streek, ons land en de wereld
vinden we belangrijk. Binnen Ons Huis willen we hier op allerhande vlak
– hoe klein soms ook- onze bijdrage aanleveren.

Samen

Als team willen we uw bezoek als een prettig samen zijn laten
ervaren, samen met anderen of samen met Ons.

Lunch

(Van 11:30 tot 15:30)

Soepen

Mosterdsoep

5.50

Spek en ui

Tomatensoep

5.50

Soepballetjes en room

Plankje brood

4.50

Met kruidenboter

Liever vega?

Geef het even door.

Lunchgerechten
Keuze uit wit/bruin of glutenvrij brood

Uitsmijter

7.50

ham en/of kaas
(geserveerd met 2 boterhammen)

Twee ambachtelijke vlees kroketten

7.50

(geserveerd met 2 boterhammen)

Wrap

8.25

Gevuld met geitenkaas, sla, appel en honing

12 uurtje

9.75

Broodje Hamburger

14.50

Broodje Hamburger Vega

14.50

Mosterdsoep
Kroket/kaas/2 boterhammen
Drankje, keuze uit koffie/thee/melk/karnemelk

Tomaat, ui, kaas, frites en mayonaise

Tomaat, ui, kaas, frites en mayonaise

Tosti's

Keuze uit wit/bruin of glutenvrij brood Alle tosti’s worden
geserveerd met currysaus

Tosti ham en/of kaas

4.50

Tosti Hawaii

4.75

Tosti kaas salami

4.75

Tosti Ons Huis

5.75

ham, kaas en ananas

kaas, tomaat, spek en brie

Pannekoeken
Kinderpannenkoek

4.75

Naturel

6.25

Appel

6.75

Spek

7.25

Ham kaas

7.25

Broodje of salade
Keuze uit wit/ bruin glutenvrij broodje

Gezond
ham, kaas, tomaat, komkommer en ei

Warme brie

7.75
Informeer voor de
prijzen.

7.75

met honing en rode ui

Carpaccio

9.75

Gerookte zalm

9.75

Prijswinnend broodje Ons Huis

9.75

met pijnboom pitten en oude kaas

heerlijk met een zoetzure komkommer

Nagelhout, rode ui, appel, sla,
hazelnoot en een heerlijke dressing

Het broodje waarmee onze collega
Matthijs de 3e prijs heeft gewonnen
bij de Nationale wedstrijd “Broodje
Lekker Anders” te Amsterdam.

Heeft u een allergie? Vertel het ons!

Ons winkeltje
Tijdens de Coronatijd hebben we allerlei activiteiten gedaan waarbij we allerlei
producten hebben gemaakt. Dit verkochten we in Ons Huis Winkeltje. Ons Huis
winkeltje is niet meer aanwezig, maar her en der ziet u in het restaurant zelf
gemaakte producten. We maken nog steeds producten en deze zijn ook te koop.

Een aantal vaste producten:
Kaarten per stuk

€ 1.-

6 voor

€ 5.-

Kruidkoekpot
Macramé flessen
Met lampjes

€ 7.50
€ 3.50
€ 5.-

Deurplank met tekst

€ 5.-

Borrelplank met tekst en hapjes vanaf

€ 15.-

(7.50 p.p. te bestellen vanaf 2 personen)

Huisgemaakte appeltaart (min. 10 punten)

€ 12.50

Mini kruidkoek

€ 3.50

Grote kruidkoek

€ 8.50

Borrelplank, appeltaart, kruidkoek ruim van te voren bestellen i.v.m. voorbereiding

