
De Vos en de Craen 
LUNCH 

 
Van 11:00 tot 17:00 te bestellen 

Bij al ons brood kun je kiezen uit wit of bruin zuurdesem 
 

-Soep- 
Uiensoep           € 6.50 
Gemaakt met bier en whisky. Geserveerd in een  
bierbolletje, gegratineerd met kaas. 
Bloemkoolsoep         € 6.00 
Geserveerd met gerookte zalm en brood.  
 

-Eitjes- 
Uitsmijter 
Drie eieren op brood       € 5.50 
Met extra beleg naar keuze, €1 per keuze.  
Ham, kaas, spek, champignons, ui, tomaat of carpaccio.	
 

-12-uurtjes- 
Vlees          € 10.50 
Soep naar keuze, 2 sneetjes brood met een kroketje  
en bierham. 
Vis           € 11.50 
Soep naar keuze, 2 sneetjes brood met een  
garnalenkroket en zalm met roomkaas. 
 

-Salades- 
Zalmsalade         € 8,50 
Salade met gerookte zalmsnippers, kappertjes,   
knoflook croutons en brood.  
Vegasalade         € 8.00 
Salade met groenten van het seizoen, pompoen  
hummus, knoflook croutons en brood. 
Carpaccio          € 9.50 
Salade met carpaccio, truffelmayonaise,  
pijnboompitten, oude kaas, rucola en brood. 
 

Heb je verzoeken / vragen m.b.t. allergieën of dieetwensen? Vraag de bediening naar de 
mogelijkheden! 

-Gamba’s- 
Gebakken gamba’s        € 8,50 
Gebakken gamba’s met knoflook en chili, afgeblust  
met witte wijn. Geserveerd met brood.  

 
-Brood- 

Carpaccio          € 8.50 



Carpaccio met truffelmayonaise, oude kaas,  
pijnboom pitten en rucola. 
Zalm          € 7.50 
Gerookte zalm snippers met roomkaas, rode ui  
en rucola. 
Kaas           € 5.50 
Jonge of oude (+1.50) kaas met sla, tomaat, augurk  
en appelstroop. 
Eiersalade         € 6.50 
Huisgemaakte eiersalade.  
Geitenkaas (uit de oven)       € 6.50 
Geitenkaas met honing, rucola en geroosterde  
Pecannoten. 
Bierham (uit de oven)       € 8.50 
Bierham met gebakken ui en champignons,  
honing en mosterdmayo. 
Kroketjes          € 8.00 
Keuze uit bourgondische kroketten met mosterdmayo  
of garnalenkroketten met ravigottesaus (+1.50). 
 

-Tosti’s- 
     (Keuze uit een wit of bruin pistolet) 

Tosti kaas of ham        € 5.00 
Pistolet met kaas of ham geserveerd met onze  
eigen Vos saus. 
Tosti ham en kaas        € 5.50 
Pistolet met ham en kaas, geserveerd met onze 
eigen Vos saus. 
Tosti Vos          € 6.00 
Pistolet met paprika, salami en kaas, geserveerd  
met onze eigen Vos saus. 
Tosti Prestige         € 6.00 
Pistolet met bierkaas en Grand Prestige paddenstoelen. 
 
 
Iets lekkers voor bij de koffie hebben we ook! 


