
 

 

LUNCH     van 11:00 uur tot 17:00 uur 
 

SOEP  

Soep van de week € 5,00  

Verse tomatensoep met room en basilicum € 5,00  

Vissoep met rouille € 8,50  

SALADES  

Jonge geitenkaas en noten € 9,00  

Ossenhaaspuntjes en soyasaus € 9,00  

Gerookte zalm en gamba´s € 9,00  

GEBAK  

Appeltaart € 4,00  

Citroentaartje  € 4,00  

Chocobrownie € 4,00  

New York cheesecake € 4,00  

CLUBSANDWICH  

Clubsandwich vlees: kerriemayonaise, gegrilde kip, prosciutto, 

kaas, gebakken bacon, gebakken  € 8,70 
 

Clubsandwich vis: gerookte zalm, tonijnsalade, 

bieslookroomkaas € 8,70 
 

Clubsandwich vega: Hollandse geitenkaas, gebakken ei, sla € 

8,70 
 

BLT: bacon, lettuce, tomato: knapperige bacon, tomaat, sla en 

mayonaise € 7,50 
 

UITSMIJTERS  

Uitsmijter kaas-ham/naar keuze € 7,00  

Uitsmijter pencetta en kaas € 7,50  

Boerenomelet € 7,50  

TOSTI’S  

Kaas € 3,00  

Ham en kaas € 3,50  

Mozzarella, tomaat, pesto € 3,90  



Hollandse geitenkaas, honing, pesto van zongedroogde tomaat 

€ 4,70 
 

KROKETTEN  

1 kwekkeboomkroket op brood met mosterdmayo € 5,00  

2 kwekkeboomkroketten op brood met mosterdmayo € 6,50  

SANDWICHES KOUD  

Boerenbeenham met honing-mosterddip € 4,50  

Jonge of oude kaas met grove mosterd € 4,50  

Filet Americain met een uitje en kerriemayonaise  € 6,50  

Huisgemaakte tonijnsalade € 6,00  

Gerookte zalm met crème fraîche € 8,50  

Carpaccio de luxe  € 10,00  

Humus met sud’n sol tomaat, rucola en groenten € 7,50  

Lunchplankje van 2 mini broodjes ham en kaas, soepje en 

kroketje € 9,50 
 

 SANDWICHES WARM  

Brie met bloemenhoning en walnoten € 7,50  

Hamburger Metropole € 10,00  

Kip met taugé, paprika en satésaus  € 7,00  

Wrap met kip, taugé, paprika, kool en chilisaus € 10,90  

PASTA´S  

Parmaham met pesto € 12,00  

Gerookte zalm met spinazie € 12,50  

Gamba´s met Reypenaarkaas € 13,50  

 

 

 

 

 

  



 Diner                 diner van 17:00 tot 21:30 uur 

 VOORGERECHTEN 

Carpaccio met Reypenaarkaas, pijnboompitten en 

truffelmayonaise € 12,50 

Warm Taartje van champignons, spinazie en geitenkaas € 8,50 

Vitello Tonnato met tonijn-mayonaise  en knoflook croutons € 

10,50 

Tarte Fine met tomaat, gerookte zalm, basilicum en rucola € 

9,50 

Parmaham met krokante sla en zoete meloen met kerrie € 8,00 

  

HOOFDGERECHTEN 

Metropole Burger met sla, ui, kaas, tomaat, gebakken bacon en 

huisgemaakte frieten € 15,50 

Kipsaté met sambal boontje, atjar en huisgemaakte frieten 

€ 15,50 

Poké Bowl: verrassend vegetarisch € 15,50 

Fish & Chips van rode mul in tempura met remouladesaus en 

huigemaakte frieten € 15,50 

 Scharrelvarken: krokante buik met verse bosuitjes uit de oven € 

16,50 

 Vegetarische Bietenburger met tomatensalsa en avocado € 

14,50 

Gekonfijte Eendenbout met stamppotje van zomergroenten € 

18,00 

Zeebaarsfilet met zoetzure groenten en mancochutney € 19,50 

Shortrib met groentenstoemp en kruidige saus € 20,00 

Kalfssukade met rozemarijn, gestampte bospeen en ´café du 

paris´ saus € 22,50 

 

DESSERTS 

Aardbeien Romanoff € 8,50 

Koffie met lekkers van Mrs. Brown € 6,50 

Tiramisu Framboos met een saus van witte chocolade € 7,50 

 

Voor groepen vanaf 8 personen hanteren wij een speciaal menu

   

 



 


