GASTERIJ

SMITS

Pinchos- & Hapaslunch

ETEN, DRINKEN EN VERGADEREN

PINCHO’S KOUD

PINCHO’S WARM

HAPAS WARM

SOEPEN

KINDERGERECHTEN

01 Tonijnsalade

11 Bitterbal

24 Mini loempia’s

39 Soep van de dag

52
53
54
55
56

met kappertjes en chilisaus

met mosterdmayo

02 Gerookte zalm

12 Pikante kipdij

met mosterd dille dressing

met piri piri saus

03 Carpaccio

13 Caprese

met Old Amsterdam, truffelmayonaise,
rucola en pijnboompitjes

04 Hollandse garnalen

met tomaat, mozzarella en basilicum

14 Uitsmijter
ham en kaas

met huisgemaakte saus van
oude jenever

15 Pulled pork
met BBQ saus

05 Geitenkaas

16 Gasterij Burger

met walnoot, honing en rucola

met bacon en kaas

06 Mini club sandwich
(meerprijs €0,50)

HAPAS KOUD

07 Filet Americain speciaal
met augurk, ei, ui en Martino saus

08 Parmaham

17 Wrap
met carpaccio

met tapenade van zongedroogde
tomaat

09 Eiersalade

18 Dun gesneden ham
met meloen

19 Hollandse garnalen

met bacon

met toast en cocktailsaus

10 Kipkerriesalade

20 Tomaat gevuld
met couscous en feta

LUNCHTIP VAN DE CHEF
• Mosterdsoep met appel
• Pincho met eiersalade en bieslook
• Pincho met gerookte zalm en
mosterd dille dressing
• Pincho club sandwich

€9,75

21 Rundercarpaccio
met rucola, Old Amsterdam, 		
pijnboompitten en balsamicodressing

22 Gerookte zalm op een blini
met sesam ketjap dressing

23 Wrap
met gerookte zalm, kruidenkaas
en komkommer

met kip

25 Vegetarische loempia
26 Mini bospaddenstoelenkroketjes
27 Mini shoarmarolletjes
met knoflooksaus

28 Inktvisringen
met chilisaus

29 Nacho’s
met creme fraiche, tomaat en 		
gesmolten kaas

30 Spare-ribs
gegaard in huisgemaakte marinade,
vleugje pittig (meerprijs €1,00)

31 Mini kapsalon
met shoarma, friet en kaas
(meerprijs €1,00)

32 Kippendij
met satésaus, nootjes en zoetzure 		
komkommer

33 Mini schnitzel
met Jägersaus (meerprijs €1,00)

34 Varkenshaassaté
met huisgemaakte satésaus, kroepoek
en atjar (meerprijs €1,00)

35 Knoflookchampignons met toast
gegratineerd met kaas

36 Gehaktballetjes in tomatensaus
37 Zalmfilet
met mosterd dillesaus (meerprijs €1,00)

wisselende soep

40 Mosterdsoep
met appel

Poffertjes
Kipvingers
Frikandelletjes
Tosti
Fruitspiesje

SALADES
41 Kipkerriesalade
42 Huzarensalade
43 Rauwkostsalade
met geitenkaas

44 Rauwkostsalade
met pittige kip

45 Rauwkostsalade
met tonijn

BIJGERECHTEN
46 Aardappelgratin
47 Puntzak friet
met mayo

48 Aardappeldippers
met knoflookmayonaise

NAGERECHTEN
49 Bastogne Parfait
50 Chocolademousse
51 Aardbeien van Meinardi

HEERLIJKE DRANKEN VOOR BIJ DE LUNCH
• Verse jus
• Schulp biologische appel vlierbes sap
• Schulp biologische perensap
• Schulp biologische appelsap
• Verse muntthee
• Verse gemberthee
• Bosvruchten smoothie
• Mango-banaan smoothie

€3,50
€3,50
€3,50
€3,50
€2,75
€3,00
€3,95
€3,95

VOORWAARDEN
• Woensdag tot en met zondag
12.00 uur tot 16.00 uur
• Reserveren gewenst
• Prijzen gerechtjes €2,50 per gerechtje
• Glutenvrij brood €0,50 per gerecht extra
• Nagerechtjes per 2 stuks €2,50

38 Quiche
met prei, rode ui, Groninger mosterd
en oude kaas

Volg ons op social media om op
de hoogte te blijven van ons
nieuws en onze acties!

Kun jij alle woorden vinden?
BOWLEN
DINER
GEZELLIG
LEKKER
MIDWOLDA
SPEELHOEK
HAPAS
ETEN
KEUKEN
LIVECOOKING
STRIKE
BUFFET
GASTERIJ
KOK
LUNCH
RESTAURANT

Help jij
de muis
naar
de kaas?

Zoek de 10 verschillen

www.gasterijsmits.nl

Volg ons op social media om op de hoogte te blijven van ons nieuws en onze acties!

Hoofdweg 170 | 9681 AL Midwolda | 0597 – 55 16 22 | info@gasterijsmits.nl

