
LUNCH | NL

www.lotdaan.nl

@lotdaan



HOUTHAKKERSBROOD

Houthakkersbrood Geitenkaas    8,5
Twee robuuste plakken houthakkersbrood met geitenkaas,
walnoten, honing, sla, tomaat, komkommer en bieslook. 

Houthakkersbrood in Bourbon Gegrilde Kip 9,5   
Twee robuuste plakken houthakkersbrood met in Bourbon
gegrilde kip, sla, tomaat, komkommer, augurk, paprika,
gebakken uitjes, bieslook. Geserveerd met whisky/bbq saus.

Houthakkersbrood Vegan-Bitterbal    8,5
Twee robuuste plakken houthakkersbrood met vega-bitterballen,
sla, tomaat, komkommer en bieslook. Geserveerd met
Zaanse mosterd.

Houthakkersbrood Uitsmijter    8,5
Twee robuuste plakken houthakkersbrood met een uitsmijter
ham/kaas, sla, tomaat, komkommer en bieslook.

Houthakkersbrood Omelet    8,5
Twee robuuste plakken houthakkersbrood met een omelet
gevuld met kaas, tomaat, basilicum en karwijzaad. Geserveerd
met sla, tomaat, komkommer en bieslook.

Ciabatta Huisgemaakte Veganspread   8,5
Ciabatta met huisgemaakte veganspread. Geserveerd met
sla, tomaat, komkommer, olijven en bieslook.

SALADES

Caesar Salade      9.5
Rijkgevulde salade met kip, bacon, parmezaanse kaas,
rode ui, croutons. Geserveerd met caesar dressing.

Tonijn Salade      9.5
Rijkgevulde salade met tonijn, tomaat, paprika, komkommer,
kappertjes, rode ui, croutons, bieslook en mozzarella. Geserveerd 
met 4 kruiden dressing.

OVENTOSTI’S 

Tuna Melt     8,5
Panini met tonijn, rode ui, kappertjes en mozzarella.
Geserveerd met een kleine salade. 

Mozzarella Melt     8,5
Panini met mozzarella, tomaat en pesto.
Geserveerd met een kleine salade.

Mexican Melt     8,5
Panini met Mexicaanse kip, cheddar kaas, rode ui,
tomaat en jalapeños. Geserveerd met tortilla chips.

BAGELS

Bagel Gambakroketjes     8.5
Bagel met gambakroketjes van Cas Spijkers, sla
tomaat, rode ui, kappertjes, bieslook en wasabi mayo. 

Bagel Zalm        8.5
Bagel met kruidenkaas, zalm, sla, tomaat, komkommer,
rode ui, kappertjes, bieslook en wasabi mayo. 

Bagel Avocado          8.5 
Bagel met avocado plakjes, een gekookt eitje, sesamzaad,
sla,tomaat, komkommer,rode ui en bieslook. 
Tip: Bacon +1 / Ham +1

SOEPEN

Huisgemaakte Tomatensoep     6,5
Met brood

Dagsoep        6,5
Zie het bord voor onze dagsoep!

FRIETEN

Verse Zeeuwse friet      4
Uit de schil met Zaanse mayonaise

Griekse friet      4.5
Huisgemaakte tzatziki, olijven, 
gyroskruiden en feta

Italiaanse friet     4.5
Geraspte parmezaan, Italiaanse kruiden 
en truffelmayonaise

Mexicaanse friet     4.5
Jalapeños, zure room, cheddar en koriander

ZOETE TREK

Ontbijtplankje              12.5
Met een croissant, yoghurt met fruit en granola,
een sneetje houthakkersbrood met een spiegeleitje, kaas en jam.
incl. thee of kleine jus d’orange

Wentelteefjes       7.5
Wentelteefjes geserveerd met vers fruit.

Yoghurtbowl                    8.5
Yoghurt geserveerd met vers fruit, granola,
pure chocolade en een swirl van mango. 

Scones        6
2 scones geserveerd met clotted cream en jam.

Pancakes         7
3 pancakes geserveerd met maple syrup, vers fruit
en pure chocolade. Tip: Bacon +1 

Taart       
Zie het bord voor onze taart

BITES  
Gambakroketten 8st      7.5

Brood met smeersels     6
Brood met aioli, vegan spread, salsa en olijven

Nachos       6
Nachos met cheddar kaas, jalapenos, rode ui,
tomaatjes, salsa en creme fraiche

Bitterballen 8st     7.5
Van de vegetarische slager 
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     = Vegetarisch
 

Ons brood is ook vegan en glutenvrij te verkrijgen.
Mayonaise is ook vegan te verkrijgen. 

Ketchup en mosterd zijn vegan.


