LUNCHKAART - ZONDAG

OOK LEKKER!
BROODJE BAL | 7.00
Gehaktbal uit eigen jus, mosterdmayo, boerenbrood

BROODJES
LUNCHPLANKJE | 12.50
Boerenbrood met carpaccio, gerookte zalm & soepje
van de dag
BEENHAM | 8.50
Beenham van de plaat, salade, honing-mosterdsaus op
zuurdesem stokbrood
BOERENKAAS | 7.00
Boerenkaas, vijgenchutney op zuurdesem stokbrood
OSSENWORST | 8.50
Amsterdamse ossenworst, kappertje, rode ui, eitje &
truffelmayo op zuurdesem stokbrood
CARPACCIO | 10.50
Carpaccio, Parmezaanse kaas, truffelmayo op boerenbrood
TONIJN | 8.50
Tonijnsalade, groene appel, rode ui, eitje op boerenbrood
SMASHED AVOCADO | 8.50
Gerookte kipfilet, avocado, uienchutney op zuurdesem
stokbrood
(V) HUMMES | 8.50
Hummus, geitenkaas, avocado, tomaat, groene appel,
balsamico, honing op zuurdesem stokbrood

(V) PADDENSTOELEN | 8.50
Pulled paddenstoelen, gekruid, boerenbrood, Beemsterkaas, groene bladsla, truffelsaus
CLUB SANDWICH | 10.50
Kip, bacon, avocado, komkommer, ui, eitje, cocktailsaus,
mayo, chips
KROKETTEN | 7.00
Amsterdamse kroketten op boerenbrood, mosterdmayo
(rund of kaas)
TOSTI’S
ITALIAANSE TOSTI | 6.50
Tomaat, mozzarella, pesto, rucola, balsamico
TOSTI | 5.50
Beenham, Beemster kaas, dip
EITJES
OMELET ZALM | 8.50
Gerookte zalm, kruiden crème fraîche, op boerenbrood
OMELET CARPACCIO | 14.50
Carpaccio | truffelmayo | Parmigiano | rucola boerenbrood
SOEP
SOUP DU JOUR | 7.50
Uw gastheer/vrouw informeert u hierover.

MAALTIJDSALADES
PEKING EEND | 14.75
Peking eend | komkommer | lente ui | taugé | zoetzure
paprika | rijstpapier | kroepoek | hoisin
WINTERSALADE | 14.75
Wildzwijnham | croutons | bonte salade | hazelnoten |
granaatappel | vijgen | frambozendressing
CRISPY CHICKEN | 13.75
Salade mix | krokante kipfingers | Parmezaanse kaas |
honing-mosterd dressing
(V) GEITENKAAS | 13.75
Salade mix | geitenkaas | appelfrietjes | tomatenchutney |
honing | balsamico
BURGERS
HOUSE BURGER | 18.00
Black Angus | sesambroodje | truffelmayo augurk | cheddar |zoete ui | eitje | ijsberg |
RIB BURGER | 17.00
Iberico Rib Fingers | sesambroodje | crispy uitjes | sesam |
zoetzure komkommer | spicy barbecuesaus
(V) BEYOND BURGER | 18.00
Vegan burger | sesambroodje | Brie de Meaux | ketchup |
mayo | crispy onion | tomaat augurk
Alle burgers serveren wij met verse frieten

OOK LEKKER!
HERTENBIEFSTUK | 22.50
Hertenbiefstuk | pastinaak | stoofpeer | spruiten | rode
port-kalfjus
SATÉ | 18.00
Geroosterde varkensprocereur | pinda-ketjap frieten of gele
rijst

ALLERGIEËN & GLUTEN
Heb je een allergie of intolerantie? Geen probleem, ook
dan kan je heerlijk bij ons eten. Geef het van tevoren wel
door bij je reservering. Dan weet je zeker dat jij van je
maaltijd geniet zonder je zorgen te hoeven maken.
CONTACT

VAN HET RUND
BLACK ANGUS 2.0 | 160 gr. 16.50 / 240 gr. XL 19.50
In de boter gebakken met witbrood
BLACK ANGUS 3.0 | 160 gr. 19.50 / 240 gr. XL 24.50
Grill steak | frieten – standaard medium gegrild | Saus naar
keuze: Bearnaise / Pepersaus / Rode portsaus
BLACK ANGUS DELUXE 26.50
Grill steak | kippenlever | ui | champignons | pancetta |
frieten – standaard medium gegrild |
VIS
FISH & CHIPS | 20.00
Schelvisfilet in een krokant jasje | kruiden | frieten
SLIBTONG | 2 st 19.00 | 3 st 22.00
Beurre noisette | amandelschaafsel | lemon | frieten
SIDES
Side salads p.p. | 1.50
Keuze uit: Gado Gado – Groene salade mix
FRIETHOES krokante frieten | 4.25
Rijst | 1.50
Verse groenten | 3.25

OPENINGSTIJDEN
RESTAURANT ALAKART
REGULIERE OPENINGSTIJDEN
Woensdag t/m zaterdag
diner 16:30 – 23:00
Zondag
Lunch 12:00 – 16:00
Diner 16:00 – 22:00
De keuken is open tot 21:00
OPENINGSTIJDEN

Jagersingel 15
3707 HW Zeist
info@hetjagershuys.nl
Telefoon: 030 69 13 013
Routeplanning via Google maps ; KLIK HIER
RESERVEER

Check het laatste nieuws op www.jagershuys.nl

PANNENKOEKEN
REGULIERE OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m vrijdag
lunch 11.30 – 16.00
diner 16.00 – 21.30
Zaterdag & zondag
11.00 – 21.30
Let op!
Zaterdag en zondag kunt u online reserveren tot 15.00 uur.
Daarna werken wij op volgorde van binnenkomst.
De keuken is open tot 20:30

