Soepen
Mosterdsoep / Met uitgebakken spekjes

€ 6,00

Pomodori tomatensoep / Met pesto en bosui (vegetarisch)

€ 6,00

Soep van het seizoen (vegetarisch)

€ 6,00
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Alle soepen worden geserveerd met een klein, versgebakken broodje en
kruidenboter. Eventueel bij te bestellen: sandwich met
gerookte kip, ananas en pestomayonaise (+ 3,75)
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Ook het adres voor uw feesten,
receptie en trouwfeest.

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 gastvrouw of gastheer naar de mogelijkheden of bel ons op 0523 - 27 38 38
E-mailen kan ook: info@troubadour-hardenberg.nl.

www. troubadour-hardenberg .nl
Grand Café / Restaurant De Troubadour, Voorstraat 52, Hardenberg | 0523 - 27 38 38

Bourgondisch genieten aan de Vecht

Salades

Specialiteiten
Black Angus biefstuk / Biefstuk geserveerd met een plak oerbrood,

€ 16,50

kruidenboter en friet

Bal met brood / Huisgemaakte, forse gehaktbal met twee

Broodje
v/d week

€ 7,90

plakken oerbrood

Kroketten / Twee kroketten van de Bourgondiër met oerbrood

€ 7,90

Uitsmijter carpaccio / Geserveerd op dikke plakken oerbrood

€ 10,50

Uitsmijter ham/kaas / Geserveerd op dikke plakken oerbrood

€ 8,70

Uitsmijter XL / Twee plakken oerbrood, drie eieren, spek, oude kaas, ui,

€ 9,90

champignons en paprika

Clubsandwich kip / Kipsalade, gegrild spek, komkommer, tomaat, pesto en

Broodjes

Geitenkaas / Met walnoten en honing (vegetarisch)

€ 11,50

Jackfruit / Met tomatensalsa (vegetarisch)

€ 11,50

Gerookte zalm / Met crème fraîche en rode ui

€ 11,50

Rundercarpaccio / Met oude kaas, pesto en pijnboompitten

€ 11,50

Gerookte kip / Met ananas en cashewnoten

€ 11,50

Vraag ernaar bij uw
gastvrouw of gastheer.
Heeft u een allergie? Meldt het aan uw gastvrouw of gastheer, zij helpen u graag verder.

€ 9,50

augurk. Geserveerd met een mandje friet

Broodje van de week / Wekelijks wisselende lunchspecialiteit
Clubsandwich caprese / Radewijkse mozzarella, tomaat en pesto.

€ 9,50

Rundercarpaccio / Met pestomayonaise, geraspte kaas, rucola en

Geserveerd met een mandje friet

€ 12,00

pijnboompitten

Tosti Troubadour / Twee plakken geroosterd oerbrood met spek, ei, ui, oude

€ 7,90

kaas en pittige mayo

Lunchburger (250 gram) / Black Angus burger op brood, met augurk,

€ 13,50

Bagel gerookte zalm / Met tomatensalsa

€ 8,50

Roasted pork / Met barbecuesaus, op een plak oerbrood

€ 8,50

Garnalensalade / Met een pittige mayonaise

€ 9,90

Brie / Met achterham, zongedroogde tomaatjes en rode pesto

€ 8,50

cheddar, tomaat en spek

Vegaburger / Vegetarische burger op paprikabol met augurk, cheddar en

€ 13,50

tomaat

(vegetarisch mogelijk)

Half Eéntje / Twee plakken oerbrood, ham, kaas, gebakken ei,

€ 8,50

bourgondische kroket, tomatensoep

Broodlunch De Troubadour (vanaf 10 personen) /
Kleine kom soep naar keuze, luxe broden belegd met gerookte zalm,
carpaccio, oude kaas en komkommer.

€ 13,50 p.p.

Wrap / Met krokante kip, guacamole, rode ui en bacon

€ 9,90

Pulled jackfruit / Met coleslaw (vegetarisch)

€ 8,50

Gerookte kip / Met pestomayonaise, ananas en cashewnoten

€ 8,50

Gebruik maken van ons draadloze netwerk?
Netwerknaam: Troubadour / WiFi wachtwoord: Troubadour2019

