lunchkaart
Openingstijden
Elke dag opent Thuys om 10:00 uur zijn
deuren. De keuken is geopend van 11:30
tot 16:00 uur en van 17:00 tot 21:00 uur.

Huisgemaakte SOEPen

thuys waar liefde woont,
herinneringen ontstaan
Krokant licht-pittige halloumi kaas, quinoa
geroosterde zoete aardappel, cherrytoen walnoten,
iedereen
is
maat,
appel,welkom
balsamico dressing

Trots van ‘t Huys

geserveerd met vers oerbrood en kruidenboter

Flammkuchen tonijn 15,50

Tomatensoep 5,50
Pomodori, likje room, bieslook

bospaddenstoelentruffelsoep 5,50

Romig, truffel, kastanjechampignons,
oesterzwammen, bieslook

seizoenssoep (dagprijs)
Wisselende soep

Krokante bodem belegd met verse tonijn, wasabimayonaise, wakame salade, topping van
zeewierchips

poké bowl thuys 14,75
Gamba’s, verse tonijn, rijst aangemaakt met wakame, edamame, groene appel, komkommer,
wasabimayonaise, sojasaus

wrap van ‘t moment 9,75

*

Vraag de bediening welke wrap van ‘t moment op het menu staat.

vers belegd OERbrood
keuze uit wit of bruin brood

carpaccio 9,75

huisgerookte ZALM 10,75

Uit de rookoven, licht-pittige mango hummus, tomaat, topping van salade met honingmosterddressing

VERWENNERIJ Vlees 12,50

Rijk belegd, Parmezaanse kaas, krokante
bacon, pittenmix, truffelmayonaise of
pesto

Oerbrood met vleeskroket, oerbrood met uitsmijtertje carpaccio, klein soepje, mini salade
met Parmaham en balsamico

BAGEL brie 8,50

Oerbrood met garnalenkroket, oerbrood met uitsmijtertje gerookte zalm, klein soepje, mini
salade met tonijnsalade

Gegratineerde brie met hazelnootcrunch,
Parmaham, balsamico, zongedroogde
tomaat

Huisgemaakte tonijnsalade 9,50
Ei, rode ui, kappertjes, augurk,
komkommer, tomaat

geitenkaas 9,50

*

Lauwwarme geitenkaas, likje honing,
peer, krokante bacon, pittenmix

Lekker koppeltje 9,75
Aangeklede carpaccio en huisgemaakte
tonijnsalade op oerbrood

TOK TOK TOK 9,50

Lauwwarme dungesneden gerookte kip,
krokante bacon, cheddar kaas, truffelmayonaise

clubsandwich kip 10,00
Licht-pikant gebakken kippendijen, krokante bacon, Parmezaanse kaas, tomaat,
komkommer, sla, truffelmayonaise

clubsandwich vis 11,00

Huisgemaakte tonijnsalade, gerookte
zalm, augurk chutney, tomaat,
komkommer, sla, cocktailsaus

tosti's
keuze uit wit of bruin tostibrood

VERWENNERIJ VIs 14,00

VERWENNERIJ VEGA 13,50

Oerbrood met groentekroket, oerbrood met licht-pittige mango hummus en belegd met ei
en komkommer, klein soepje, mini salade met quinoa, zoete aardappel en walnoot

Eiergerechten
keuze uit wit of bruin brood

Uitsmijter traditioneel 8,50

Drie spiegeleieren, ham, kaas
met krokante bacon (+0,75)

Uitsmijter deluxe 11,50
Aangeklede carpaccio met truffelmayonaise, belegd met drie spiegeleieren

boerenuitsmijter 9,50

Drie spiegeleieren, kaas, champignons,
tomaat, rode ui
met krokante bacon (+0,75)

LUNCH salades
geserveerd met vers oerbrood

Salade oosterse stijl 13,75

Gebakken ossenhaaspuntjes, champignons, oosterse groenten, teriyakisaus

carpaccio salade 12,75
Rijk gevuld, Parmezaanse kaas, gebakken
spekjes, pittenmix, rode ui, truffelmayonaise of pesto

Traditioneel 5,50

‘HALLOMIES’ SALADE 13,75

ChampignonS 6,50

Krokant licht-pittige halloumi kaas, quinoa,
geroosterde zoete aardappel, tomaat,
walnoten, appel, balsamico

Royaal belegd, ham, kaas, ketchup
Gebakken champignons, ui, tomaat, ham,
kaas, truffelmayonaise

KIP PESTO 7,50

Pittige kipreepjes, brie, groene pesto,
tomaat, rode ui
vegetarisch

* Ook vegetarisch te bestellen

geitenkaas salade 12,75 *

Lauwwarme geitenkaas, likje honing, peer,
gebakken spekjes, pittenmix, balsamico
dressing

gezonde keuze volgens stap voor stap leefstijlcoaching

warme gerechten
Saté thuys 14,75

Twee stokjes huisgemarineerde kippendijen, satésaus, krokant gebakken uitjes,
kroepoek, friet of brood naar keuze

Bordje HETE KIP 9,75
Oerbrood, licht-pikant gebakken kippendijen, gebakken spekjes, oosterse
groenten

bordje oosterse stijl 10,50
Oerbrood, gebakken ossenhaaspuntjes,
champignons, oosterse groenten,
teriyakisaus

Twee kroketten van de bourgondiër 9,00
Oerbrood, keuze uit:
vleeskroketten, groentekroketten of
garnalen kroketten (+1,00)

RUNDErburger Thuys 14,75
Huisgemaakte aïoli, komkommer,
augurk chutney, tomaat, krokante
bacon, cheddar kaas, gefrituurde
uienringen, friet

pikante cajun burger met kip 14,75

*

Burger op basis van paprika, maïs en
bonen, licht-pikant gebakken kippendijen,
komkommer, augurk chutney, bbq-saus,
Parmezaanse kaas, sla, tomaat
heeft u een allergie of dieetwensen ? wij denken graag met u mee

w

dinerkaart
Openingstijden
Elke dag opent Thuys om 10:00 uur zijn
deuren. De keuken is geopend van 11:30 tot
16:00 uur en van 17:00 tot 21:00 uur.

mandje vers oerbrood 4,50
Huisgemaakte aïoli, kruidenboter

Aftrapper 6,50

Hapje met Serranoham, rucola en roomkaas, plakjes brie met snufje selderijzout
en toast

Huisgemaakte SOEPen
Tomatensoep 5,50
Pomodori, likje room, bieslook

bospaddenstoelentruffelsoep 5,50
Romig, truffel, kastanjechampignons,
oesterzwammen, bieslook

voorgerechten
ons thuys plankje 13,50
Carpaccio, tonijn sashimi, risottokroketje,
soepje, mini broodje met aïoli

Risotto-truffelKroketjes 9,00
Huisgemaakt, mini salade met Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaten,
rucolamayonaise

gamba's 9,00
Chili-knoflooksaus en een garnering van rucola salade

carpaccio 9,75

Rijk belegd, Parmezaanse kaas, krokante
bacon, pittenmix, truffelmayonaise of
pesto

Tonijn Sashimi 10,50
Verse tonijn, wakame salade,
wasabimayonaise, sojasaus, zeewierchips

Krokant Gebakken KALFSZWEZERIK 12,00
Bedje van bospaddenstoelen,
truffeljus, rood fruit chutney

BEEF TATAKI 11,00
Dun gesneden licht aangebakken
tournedos besprenkeld met hoisinsaus,
wakame salade, ketjapmayonaise
Gamba’s verse tonijn, rijst aangemaakt
met wakame, edamame, groene appel,
komkommer, wasabimayonaise, sojasaus

Visplankje 11,00
Tonijn sashimi, gamba’s pil pil, huisgerookte zalm met mierikswortelcrème
vegetarisch

Trots van ‘t huys

Hoofdgerechten

geserveerd met friet
voorzien van salade indien gewenst

geserveerd met friet
voorzien van salade indien gewenst

Tournedos 23,50

Surf en turf 24,00

Schnitzel thuys 17,00

Huisgemaakte aïoli, komkommer, augurk
chutney, tomaat, krokante bacon,
cheddar kaas, gefrituurde uienringen

Wie durft het aan? Tournedos met een
verrassende twist!

In roomboter gebakken
Saus naar keuze: pepersaus, champignonroomsaus, rode portsaus of
kruidenboter

Runderburger THuys 17,00

Gebakken champignons, ui, gebakken
spekjes, champignonroomsaus

Saté thuys 17,00
Twee stokjes huisgemarineerde
kippendijen, satésaus, krokant
gebakken uitjes, kroepoek

* Ook vegetarisch te bestellen

Poké Bowl 16,50

Gamba’s verse tonijn, rijst aangemaakt
met wakame, edamame, groene appel,
komkommer, wasabimayonaise, sojasaus

Duo van vis 22,50

Saté thuys xl 21,50

Licht geschroeide tonijn, gemarineerde
gambaspies, sojasaus, wasabimayonaise

PASTA TRUFFEL 16,50

Champignons, oosterse groenten,
teriyakisaus,

Drie stokjes huisgemarineerde
kippendijen

ossenhaaspuntjes oosterse stijl 19,00

Tagliatelle in truffel-roomsaus,
champignons, spinazie, Parmezaanse
kaas
Tagliatelle in chili-knoflooksaus,
oosterse groenten

‘hallomies’ salade 16,50

ZEEBAARSFILET 19,50

Op de huid gebakken, garnituur van
seizoensgroenten, witte-wijnsaus saus

Flammkuchen ZALM 18,50
Krokante bodem belegd met gerookte
zalm, spinazie, rode ui, mierikswortelcrème

Flammkuchen GEITENKAAS 16,50
Krokante bodem belegd met geitenkaas,
spinazie, rode ui, Parmezaanse kaas,
walnoten, rucola

Flammkuchen KIp 17,00
Krokante bodem belegd met licht-pikante
gebakken kippendijen, tomaat, spinazie,
rode ui, champignons, cheddar kaas,
truffelmayonaise

Krokante licht-pittige halloumi kaas, quinoa, geroosterde zoete aardappel, tomaat,
walnoten, appel, balsamico dressing

Carpaccio salade 15,50
Rijk gevuld, Parmezaanse kaas,
gebakken spekjes, pittenmix, rode ui,
truffelmayonaise of pesto

Salade oosterse stijl 16,50
Gebakken ossenhaaspuntjes,
champignons, oosterse groenten,
teriyakisaus

Bijgerechten
porties à 2 personen

Gebakken champignons 4,75 *
Gebakken spekjes, ui

Aardappelkroketjes 2,75

Champignons, oosterse groenten,
teriyakisaus,

Pikante CAJUN BURGER met kip 16,50

Maaltijdsalades
geserveerd met friet of
vers oerbrood met kruidenboter

pasta gamba's 18,50

Oosterse BALLETJES 16,50

Poké Bowl 11,50

thuys waar liefde woont,
herinneringen ontstaan
en iedereen welkom is

Geserveerd met mayonaise

*

Burger op basis van paprika, maïs en
bonen, licht-pikant gebakken kippendijen,
komkommer, augurk chutney, bbq-saus,
gezonde keuze volgens stap voor stap leefstijlcoaching

truffelfrietjes 5,00
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise

uienringen 4,75
Geserveerd met cocktailsaus en aïoli
heeft u een allergie of dieetwensen ? wij denken graag met u mee

