Lunch
Brood
Krabsalade

€ 7,50

van surimi met cocktailsaus

Carpaccio

€ 7,95

rode ui, rucola en truffeldressing

Tonijnsalade

€ 7,50

kappertjes en rode ui

Kip-kerriesalade met ananas

€ 7,95

huisgemaakte kip-kerriesalade

Warme ham

€ 7,50

tomaat, ui, champignons en
gesmolten kaas

3 soorten mini sate

€ 11,50

2 kipsate, 2 yakitori en 2 oriental met
satésaus

Antons lunch

€18,95 p.p.

een goed gevulde tafel om te delen
met een selectie van onze lunchkaart
(vanaf 2 personen)

Kroketten

€ 6,95

de Bourgondiër met mosterd

Groentenkroketten

€ 6,95

biologisch van Kwekkeboom

Pikante kip

€ 7,95

champignons, ui, paprika, ananas en
chilisaus

Graag denken wij met u mee.
Heeft u een dieet, allergie of andere wensen?
Dan horen wij dit graag!

Geserveerd op dik gesneden wit of bruin ambachtelijk desem vloerbrood

Maaltijdsalade
Ceasar

€ 12,50

lauwwarme kip, streaky bacon, ei,
komkommer, tomaat, Grana Padano
kaas en knoflooksaus

Beef Teriyaki

€13,95

biefstukreepjes, sesam, prei en cashewnoten

Vegetarisch

€ 12,50

rucola, tomaat, mozzarella, rode ui,
komkommer en frisse dressing

Carpaccio

€ 12,95

Salade van runderhaas geserveerd
met rode ui, Breadbeans, oude kaas
en truffelmayonaise

Tosti
Classic

€ 4,25

ouderwets met kaas en ham

Hawaï

€ 4,35

kaas, ham en ananas

Vlam

€ 4,95

kaas en pittig gehakt

Croque madame

€ 9,95

tosti ham/kaas met spiegelei,
geserveerd met friet

Geserveerd op dik gesneden wit of bruin ambachtelijk desem vloerbrood

Eitje
Uitsmijter

€ 6,95

ham en kaas

Uitsmijter Anton

Soep

€ 8,45

Italiaanse tomatensoep

€ 6,50

ham, kaas, tomaat, ui en champignon

geruld gehakt en Italiaanse kruiden

Kippensoep

€ 5,95

preiringetjes, tauge en scharrelkip

Goedgevulde vissoep

€ 6,50

Burgers

witvis, garnalen en zalm

Classic burger

€ 10,50

125 gr rundvlees en burgersaus

Cheeseburger

€ 10,95

125 gr rundvlees, kaas en burgersaus

Chefsburger

€ 15,95

dubbele hamburger, cheddar, bacon,
tomaat, ui, augurk en burgersaus

Mexicaanse salsa burger

€ 14,95

125 gr rundvlees, met een dip van
jalapeno en tortillachips

BBQ Bacon burger

€ 13,95

125 gr rundvlees, bacon en
smokey bbq saus

Chickenburger

€ 13,95

125 gr kip, hot chili en sweet paprika

Groentenburger

€ 14,95

Kleine Anton gasten

met chilisaus

Frietje met snack

€ 4,50

kroket of frikandel

Boterham met

€ 2,50

zoet, kaas of ham

Vissticks
met brood of friet

€ 4,95

Geserveerd
met
frietjes

