
 

LUNCH 
 

 
LUNCH | BORREL | DINER | HOTEL 

www.baronfrits.nl 

Lunch 12.00 uur – 16.30 uur 

   Soepen 

 
Italiaanse tomaten soep    6.00 

Basilicum - croutons  

Oosterse noodle soep   6.00 

Noodles – kip – rode peper  

bundelzwam –lente ui 

Soep van het seizoen    6.50 

Wisselende soep  

Klassiekers 
 
Tosti ham/kaas     6.00  

Ham – kaas – salade – ketchup 

Focaccia tosti Italian    10.50 

Pesto – tomaat – mozzarella  

spianata romana (salami)   

Uitsmijter       8.75 

Bruin óf wit brood – 3 eieren – spek – kaas  

Bourgondische Kroketten met brood 9.00 

Italiaanse bol óf bruin desembrood – mosterd 

12-uurtje       12.00 

Kleine Italiaanse tomaten soep  

kroket met mosterd – 2 snedes  bruin 

desembrood met gemarineerde zalm  

óf gerookte kip 

 

 Vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te      

     passen naar een vegetarische variant 

 

 
 vegetarisch gerecht óf het gerecht is aan te 

passen naar een vegetarische variant 

 
 

 

 

 

Broodjes 

Italiaanse- of meergranen bol 

 
Broodje pulled pork (warm)    9.00 

Sweet chili BBQ saus – champignons – ui 

Broodje saté (warm)     9.75 

Kippendij – pindasaus – gebakken uitjes 

atjar – kroepoek 

Broodje gemarineerde zalm   9.75 

Bieslook crème fraîche – zoetzure groenten 

Broodje carpaccio    10.50 

Truffelcrème – parmezaanse kaas – pijnboompit 

gemarineerde olijven – rucola 

Broodje scampi    11.50 

Ananas – kerrie crème           

 

Flammkuchen  
(Dunne pizza) 
Vegetarisch     9.00 

Tomaten tapenade – paprika – ui – prei 

champignons 
Sweet spicy chicken    9.75  

BBQ saus – paprika – ui – prei  

champignons  
Zalm      10.25 

Crème fraîche – paprika – ui  – prei –

champignons 
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Maaltijd Salades 

 
Salade ham meloen               12.75 

Serranoham – meloen – crème fraîche  

mango dressing 

Salade sweet chili chicken   13.00 

Pinda crunch – sweet chili BBQ saus 

Salade carpaccio    13.50 

Truffelcrème – parmezaanse kaas – pijnboompit 

gemarineerde olijven – rucola 

Salade scampi     14.50 

Ananas – kerrie crème  

 

Warme gerechten 
 

Fish & Chips     13.50 

Citroen – remoulade 

Baron Burger                          15.75 

Tomaat tapenade – spek – cheddar kaas         

Kip saté                          16.50 

Kippendij – pindasaus - gebakken uitjes –  

kroepoek – atjar salade 
 

Deze warme gerechten worden geserveerd met 

frites en mayonaise     

 
 

 

Pasta’s 
 
Truffel pasta     12.50 

Rucola – pijnboompitten – parmezaanse kaas   

Pasta scampi      15.75 

Diverse groenten - Indische curry saus  

 

Sandwich 

 

Gerookte kip     11.50 

Bruin desembrood – suikersla -  

komkommer –mango chutney  

nacho chips – chilisaus 

Zalm       11.50 

Bruin desembrood – suikersla  

komkommer – remoulade  

nacho chips – chilisaus 

 

 Frits shake   

 
Rood fruit     6.00 

Rood fruit smoothie met een vleugje parfait 

amour – frambozen sorbet – rood fruit  

framboos crispy 
Banaan      6.00 

Bananen smoothie met een vleugje pisang 

ambon – ferrero rocher ijs – banaan  

pistache crumble 

 


