
 

 

 

De Herberg serveert verschillende lunches. We werken met seizoen gebonden producten en 

houden rekening met uw wensen. We hebben drie varianten samengesteld waaruit u kunt kiezen.  

 

Ambachtelijke lunch    € 15,95 

Gezonde lunch    € 18,95 

Luxe lunch     € 21,95 

*Elke lunch wordt geserveerd met melk, karnemelk, appelsap & jus d’orange. 

Ambachtelijke }  

 

Luxe harde en zachte broodjes | diverse soorten kaas en verse vleeswaren | rauwkost salade  

huisgemaakte seizoen soep | vers fruit, Griekse yoghurt en verschillende cereals    

Gezond } 

Verschillende soorten brood & kruidenboter | diverse soorten kaas en verse vleeswaren 
huisgemaakte seizoen soep |vers gebakken mini quiche |drie vers bereidde salades 
vers fruit | Griekse yoghurt en verschillende cereals    
 

Salades die wij bij deze lunch serveren zijn: 

 Quinoa salade met gegrilde groenten, tomaat en mozzarella 
 Rijst salade met noten, diverse verse groenten en geitenkaas 
 Groene salade met bonen, mais en balsamico dressing 
 Rijkelijke rauwkost salade met frisse dressing 

 

Luxe } 

Drie luxe belegde mini broodjes |mini croissantjes en chocolade broodjes |huisgemaakte seizoen 
soep |vers gebakken warme snack | twee rijkelijke salades |vers fruit | Griekse yoghurt  
verschillende cereals |zoete afsluiter uit eigen keuken 
 

Salades die wij bij deze lunch serveren zijn: 

 Quinoa salade met gegrilde groenten, tomaat en mozzarella 
 Rijst salade met noten, diverse verse groenten en geitenkaas 
 Groene salade met bonen, mais en balsamico dressing 
 Rijkelijke rauwkost salade met frisse dressing 
 Ambachtelijke aardappel, vis of vlees salade 
 Rijkelijke pasta salade met pesto 

 

~ 
 

Wij maken al onze gerechten in eigen keuken, samen met onze speciale keukenbrigade.  

Voor deze (veelal jonge) mensen gaat het ritme van de samenleving te snel.  

Binnen de Herberg vinden zij een beschutte werkplek, waardoor zij hun talenten toch volop 

kunnen inzetten. 

~ Omdat de verhalen uit onze keuken net zo mooi zijn als het eten zelf ~ 
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Onze Ambachtelijke lunches 


