
Bourgondisch genieten aan de Vecht

LunchLunchLunch



 

Specialiteiten

 “Koetje aan de Vecht”   /    In Blue Band gebakken Tournedos van het  
Vechtdalrund in eigen jus, met witbrood

 Bal met brood   /    Huisgemaakte, forse gehaktbal met twee plakken oerbrood

 Uitsmijter ham / kaas   /     Geserveerd op dikke plakken oerbrood

 Uitsmijter XL   /    Twee plakken oerbrood, drie eieren, spek of rosbief,  
oude kaas, ui, champignons, paprika 

 Bourgondische kroketten   /    Twee kroketten van “De Bourgondiër” op  
vers oerbrood

  Troubadour Clubsandwich   /    Kipsalade, gegrild spek, komkommer, tomaat, 
pesto en augurk. Geserveerd met een mandje friet

 Tosti Troubadour   /    Twee plakken geroosterd oerbrood, met spek, ei, ui, oude 
kaas en pittige mayo

  Saté met brood   /    Malse varkenshaas-saté met Wijko satésaus, kroepoek  
en atjar, met oerbrood

 Lunchburger   /    Black Angus burger op een oerbol, met augurk, cheddar, 
tomaat en spek

 “Half Eéntje”   /     Twee plakken oerbrood, ham, kaas, gebakken ei,  
bourgondische kroket, tomatensoep

** als supplement kunt u onze oerfrieten bestellen (3,50)

 € 23,50

 € 7,50 

 € 8,70

 € 9,80

 € 7,90

 € 9,50

 € 7,90

 € 15,50 

 € 13,50

 € 8,00



Broodjes

   Rundercarpaccio   /    Met pestomayonaise, geraspte kaas, rucola  
en pijnboompitten

 
  Gezond    /   De klassieker

  Gerookte zalm   /   Met kaascrème en piccalilly mayonaise

  Roombrie   /   Met walnoten en honing

 Parmaham   /   Met gedroogde tomaat, rucola en Radewijkse mozzarella 

  Pulled Chicken   /     Langzaam gegaarde kip met een salade en huisgemaakte  
BBQ-saus

Salades

 Met gegrilde kip   /    Croutons, ei en bosui

 Met rundercarpaccio   /   Oude kaas, pesto en pijnboompitten

  Met geitenkaas   /   Walnoten en honing

 Met Radewijkse mozzarella  /   Tomaten en pijnboompitten

De salades worden geserveerd met een forse plak oerbrood en roomboter

 € 8,50 

 € 7,50

 € 8,50

 € 7,50

 € 8,50

 € 7,50

 € 9,90

 € 9,90

 € 9,90

 € 9,90



Soepen

 Mosterdsoep   /   Met uitgebakken stukjes droge worst

 Tomatensoep   /   Met gehakt, prei en room (ook vegetarisch mogelijk)

  Soep van de dag 

Alle soepen worden geserveerd met forse plak oerbrood en roomboter

Heeft u een allergie? Meld het aan onze medewerkers, zij helpen u graag!

 € 5,50

 € 5,50

 € 5,50



Thee

  Dutch Breakfast      
Klassiek, keemun

  Earl Grey       
Stevig, bergamot, korenbloesem

  Forest Happiness       
Zoet, zwarte bes, braam 

  Lemon Sensation       
Limoenschil, citroen, gember

    Orange Chocolate       
Cacao, truffel, sinaasappel

   African Rooibos       
Regular, biologisch, puur

 Verse muntthee met honing

 Arretjescake

 Appelpunt

  Suikerwafel met choco-schaafsel

  Huisgemaakte cheesecake

 Brownie

Lekkers voor erbij

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,10

€ 2,80

€ 3,90

€ 2,90 

€ 3,90 

€ 3,90 

€ 3,90

Koffie & Zo 

 Koffie   

 Espresso

 Dubbele Espresso 

 Cappuccino

 Caramel cappuccino

 Café au lait

 Latte macchiato

 Caramel macchiato

 Irish coffee (Jameson)

 Spanish coffee (Tia Maria) 

 Italian coffee (Amaretto)

 43 coffee (Licor 43)
        

Choco

 Hot choco   

 Hot choco met slagroom

 Choco de Troubadour    

   

€ 2,20

€ 2,20

€ 3,20

€ 2,60

€ 3,00

€ 2,80 

€ 2,90

€ 3,30

€ 6,60 

€ 6,60

€ 6,60 

€ 6,60

 

€ 2,50

€ 3,10 

€ 6,60

Warme dranken
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Deze lekkernijen worden geserveerd met slagroom.



Het is tijd

Tijd om bourgondisch te genieten aan de Vecht

Even geen haast, even de tijd nemen voor wat echt waardevol is. 
Dat is wat we bij de Troubadour verstaan onder bourgondisch genieten.

Plof neer op één van onze relaxte fauteuils en geniet. Van de prachtige plek aan het water, 
van overheerlijk eten, van livemuziek, van een goed glas wijn of een mooi speciaalbiertje. 

Je bent welkom wanneer het jou uitkomt. Omdat we graag de tijd nemen voor  
onze gasten is de Troubadour de hele week geopend, dagelijks vanaf 10.00 uur. 

Gun jezelf de tijd. Tijd om te genieten.

www.troubadour-hardenberg.nl



De Troubadour is de ideale plek voor uw vergadering of feest. 
U kiest zelf het meest geschikte arrangement, op basis van uw persoonlijke wensen.

Vraag uw gastheer naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 - 273 838 
E-mailen kan ook: info@troubadour-hardenberg.nl.

www.troubadour-hardenberg.nl
Grand Café / Restaurant De Troubadour, Voorstraat 52, Hardenberg  |  0523 - 273 838


