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Bruin vloerbrood jonge boerenkaas
met crème van tuinkers
Wit vloerbrood met beenham
en huisgemaakte honingmosterdsaus
Twee kroketten op vloerbrood
en huisgemaakte mosterdmayonaise
Foccacia Parmaham
met roomkaas en zongedroogde tomaat  
Flaguette Caprese
met mozzerella, tomaat en basilicum  
Club Sandwich kip
met ei, bacon, kerriemayonaise sla en frites
Club Sandwich gerookte zalm
met ei, sla, crème van tuinkers en frites
12-uurtje
Een broodje kaas, broodje kroket, kopje soep en huzarensalade
Uitsmijter
Keuze uit ham, kaas en/of spek en wit of bruin vloerbrood
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S O E P E N
De soepen worden geserveerd met brood en aïoli

Franse Uiensoep 
met een kaascrouton 
Tomatensoep
met basilicumroom, veganistisch
Soep van de dag
Onze bediening vertelt u er graag over
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14,50

S A L A D E S
De salades worden geserveerd met brood en aïoli

Salade Carpaccio
met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas
Salade Geitenkaas
met geroosterde groenten, noten en acetostroop

De gerechten van deze lunchkaart zijn te bestellen van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Onze diner- en borrelkaart vindt u ook op tafel!



B U I T E N L U S T  B E R O E M D H E D E N

Kijk voor iets lekkers als nagerecht vooral even op onze gebakkaart!
Deze vindt u ook op tafel.
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BL-Burger
Een briochebroodje met een runderburger, sla, augurk, cheddarkaas, tomaat,
spek, BL-saus en frites
BL-Vegaburger
Een briochebroodje met een vegetarische burger, sla, tomaat, gepofte paprika, 
uienchutney, cheddarkaas, en frites
Kipdijsaté
met pindasaus, frites, brood, zoetzure komkommer en kroepoek
Carpaccio
met truffelsaus, rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas, brood en aïoli
Als voorgerecht 
• Met eendenlever
Als hoofdgerecht 
• Met eendenlever

Vraag onze bediening om de allergeneninformatie zodat u, in overleg met ons, toch heerlijk kunt 
komen eten. Stel ons wel altijd op de hoogte van uw voedselallergie en/of -intolerantie.

buitenlust-amerongen.nl

Het wifi-wachtwoord van BuitenlustGast is Welkom13!

Wij rekenen niet meer af per persoon, alleen per tafel. Bedankt voor uw medewerking.

Niels Graphic Design
nielsgd.nl


