Lunch

12:30 uur – 16:00 uur

CHEFZ-LUNCH (geserveerd met stokbrood en roomboter)
Lunch proeverij van smeersels, groenten, salades, vis, vlees, kaas en warme items.
Diverse soorten desembrood en boter

2 personen

€ 26,50

SALADES
Geitenkaas, mesclune sla, groenten en crème van Balsamico		

€ 11,50

Verse tonijn licht gegrild met salade, sesam, gekookt ei en kappertjes		

€ 12,50

Kip salade met gegrilde kipfilet, spekjes, Parmezaan en croutons		

€ 11,50

Rundercarpaccio, salade, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes		

€ 11,50

Vitello tonato, rosé gebraden kalfsrosbief met tonijnmayonaise en salade

€ 11,50

Vegetarische salade met Halumi, garnituur, walnoten en olijven		

€ 10,50

SOEPEN (geserveerd met stokbrood en roomboter)
De chef maakt steeds verse soep (vraag onze bediening welke?)		

€

7,00

Romige kaassoep met kerriecroutons		

€

7,50

Stevige tomatensoep met verse groenten		

€

6,50

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten!

BROOD (Wit of bruin desem stokbrood) met:
Jong belegen Hollandse kaas of Gekookte achterham									 € 6,50
Rundercarpaccio of Vitello tonato										 € 8,50
Sandwich, dun gesneden desembrood met gerookte zalm, komkommer, sla,
rode ui en kruiden roomkaas										 € 9,50
Clubsandwich met gerookte kipfilet, bacon, ei, sla, tomaat, komkommer en kerriemayonaise		 € 8,50

WARME LUNCH GERECHTEN
Omelet op boerenwijze, groenten, champignons en spekjes 								 € 9,50
Uitsmijter met kaas en de ham meegebakken en 3 eieren								 € 8,00
Tosti van robuust brood met ham, kaas en komkommer									 € 6,50
Beef teriyaki op 2 sneetjes robuust met salade, rode ui, tomaat en komkommer					 € 9,50
Rundvleeskroketten (2 st.), brood, boter en mosterdmayonaise							 € 9,00
Garnalenkroketten (2 st.), gebakken peterselie, citroen en brood							 € 11,50
Saté van gemarineerde kipfilet, pinda-gembersaus, atjar en kroepoek.
Geserveerd met stokbrood en roomboter (of friet + € 1,50)								 € 10,50

CHEFZ-BURGER
Super runderburger op ons bekende desembrood, sla, gebakken ui, tomaat en Picallily 		 € 9,70

VLAMPROEVERIJ (Elzasser Flammkuchen)					

Klein			 Groot

Vlamproef spek: bodem met crème, spek, rode ui, prei en Emmentaler kaas

€		 7,50		 € 11,50

Vlamproef Seranno: bodem met crème, blokjes paprika, olijven,
Serannoham, ui en Emmentaler kaas					

€		 8,00		 € 12,50

Vlamproef Blauwader kaas: bodem met crème, blauwschimmel kaas,
noten en honing.					

Chefz info

OPENINGSTIJDEN
maandag
dinsdag
woensdag t/m zaterdag
zondag

€		 8,00		 € 12,50

15:00 – 23:00 uur
gesloten
11:00 – 23:00 uur
12:00 – 22:00 uur

CHEFZ PROEFLOKAAL
Markt 14, 4901 EP Oosterhout - (0162) 78 53 14 - info@chefz.nl - www.chefz.nl
Keuken dagelijks gesloten om 21:30 uur

