
LUNCH
U kunt kiezen tussen rustiek handgesneden

oerbrood & bagnattes bruin of wit.

Broodje Van Gogh       

Broodje belegd met oude kaas op een landschap  
van tomaat, komkommer en sla met een heerlijke 
mosterd-dille dressing.
Broodje Marlene Dumas       

Broodje belegd met ham, op een kunstwerk van tomaat, 
komkommer en sla met een heerlijke mosterd-dille dressing.
Broodje Mondriaan       

Broodje gezond belegd met ham, oude kaas en kleurrijke 
rauwkost zoals tomaat, komkommer, sla, ui en ei met 
een heerlijke yoghurt dressing.
Broodje Rembrandt van Rijn            

Broodje belegd met verschillende elementen 
als brie, walnoten en sla besprenkeld met honing.
Tosti Herman Brood  
Rustiek oerbrood belegd met oude kaas en/of 
ham geserveerd met curry of tomatenketchup.
Donatello (uitsmijter) 
Rustiek oerbrood belegd met ham en/of kaas en 
3 eieren, gedetailleerd met sla, komkommer en tomaat. 
Corneille 
Rustiek oerbrood met 2 Van Dobben kroketten met mosterd
Martin       

Rustiek oerbrood met warme kip op een bedje van sla, 
tomaat, komkommer met keuze uit mosterd-dille of curry saus.
Broodje El Greco (vegetarisch)           

Een broodje geitenkaas uit de oven met pijnboompitten 
en honing. 
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BORREL
Brand Pilsener
Affligem:       Blond
          Dubbel
          Tripel
Rode wijn:     Merlot
Zoet wit          Moezel
Droog wit       Chardonnay

Van der Tuin: 
Portie bitterballen + mosterd/curry

KOUDE DRANKEN
Pago sappen diverse smaken 
Frisdrank
Rivella
Bitter lemon
Ice tea (Green tea)
Spa blauw/Spa rood
Melk
Chocomelk, Fristi

€ 2,50
€ 2,20
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,10
€ 1,75
€ 2,30

WARME DRANKEN
Koffie
Thee
Espresso
Cappuccino
Latte macchiato
Verse muntthee
Warme chocolademelk met slagroom

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,75
€ 2,95

HUISGEMAAKT GEBAK
€ 3,50

€ 2,50

Karel Appeltaart
Een punt huisgemaakte appeltaart, 
geserveerd met slagroom.
Cake
Diverse soorten

Kunstcafé
Warenhuis Vanderveen 5e etage

kunstplazaschurer @kunstplazaschurer

Ruim 1000 kunstwerken te leen en te koop bij Kunstplaza Schurer (Buningzaal)


