
Lunchkaart 
 
Broodjes 
Keuze uit Stokbrood, Meergranenbroodje broodje of een Italiaanse Bol 
 

• Warme brie        
Warm geserveerd, met honing en walnoten   € 5,85 

• Gezond        € 5,85 
Met ham, kaas, tomaat, komkommer, rode ui en scharrelei 

• Gerookte zalm       € 5,85 
Gerookte zalmsnippers, dille en rode ui 

• Hawaii        € 5,85 
Broodje gegratineerd met kaas, ham en ananas 

• Kip-pesto        € 5,85 
Huisgemaakte kip-pesto salade 

• Pikante kip        € 5,85 
Met ui en champignons 

• Rundvlees kroketten       € 5,85 
Met wit of bruin brood 

• 12 uurtje        € 7,85 
Stokbroodje zalm, broodje kroket en soep naar keuze 
Meerprijs inkoesief       € 1,00 

 
XXL Tosti’s 
Drie boterhammen, wit of bruin 

• Ham en of kaas         € 4,35 
• Tosti “ de Koe”       € 4,35 

Met salami, kaas, tomaat en pesto 
 
Uitsmijter 
Drie spiegeleieren op 3 sneetjes, wit of bruin brood. 

• Ham en/of Kaas       € 6,35 
• Lachende Koe; Met salami, spek, kaas en tomaat   € 6,35 

 
Soepen 

• Tomatensoep          € 4,35 
Met bosui en crème fraîche 

• Mosterdsoep          € 4,35 
Met uitgebakken spekjes 

 
Salades 

• Geitenkaassalade         € 6,85 
Met rode ui, walnoten en honing 

• Salade kip-pesto         € 6,85 
Met appel en cashewnoten 
 



Plates 
Niet mogelijk in combinatie met de in-koe-sief lunch  
 

• Schnitzel champignonsaus      € 7,50 
Met frietjes en salade 

• Kipsaté        € 7,50 
Van kippendij, met frietjes en salade 

 

Borrelkaart 
 

• Breekbrood        € 4,00 
Met kruidenboter, aioli en pesto 

• Bittergarnituur warm gemengd      € 5,85 
• Bitterballen        € 4,85 
• Fried seafood: Mosselen, inktvisringen en fishfingers   € 6,85 
• Mini loempia’s       € 5,35 
• Nacho’s        € 5,85 

Met rode ui, chili saus en aioli, gegratineerd met kaas 
• Borrelplank “De Lachende Koe”      € 9,85 

Borrelassortiment met diverse warme en koude hapjes 
 

Gebak 
 

• Appelgebak met slagroom      € 2,50 
• Cheesecake met bosvruchtensaus     € 2,50 
• Chocoladetaart met slagroom     € 2,50 

 
 
In-Koe-Sief Lunch€7,50 
Kiezen van de kaart inclusief 1 kop koffie/thee + een frisdrank of verse jus 
(Verse jus d’orange & verse munt thee €0,50 toeslag) 


