
Lunch 1 € 34,00 p/p 
 
Voorgerechten 
Keuze uit: 
 
Carpaccio          
Dungesneden gerookte carpaccio van Hollands rund, geserveerd met Parmezaanse kaas, 
rucola, pompoenpitjes en huisgemaakte truffelmayonaise 
 
Garnalen Cocktail  
Hollandse garnalen op een bedje van ijsbergsla en komkommer met een spicy cocktail 
dressing 
 
Schlemmer Salade         
Salade van diverse slasoorten met uitgebakken spekjes, blauwe kaas, avocado, croutons en 
onze eigen Schlemmer dressing (vegetarisch mogelijk) 
 
Hoofdgerechten 
Keuze uit: 
 
Lamsstoof  
Een Oosterse stoof van lamsvlees met champignons, appel en doperwten geserveerd met rijst en 
naanbrood 
Zalmfilet 
Op de huid gebakken zalmfilet met een topping van kruiden en specerijen met 
seizoensgroenten en een salsa van zeevruchten geserveerd met frites 
Aubergine (V) 
Een aubergine gevuld met Quorn (vegetarisch gehakt), vijgen, feta en walnoten op een bedje 
van gebakken spinazie en shiitake en creme van balsamico. Geserveerd met een groene 
salade 
 
Ter afsluiting 
Koffie of thee geserveerd met bonbons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunch 2 €29,00 
 
Voorgerechten: 
Keuze uit: 
 
Soep van de dag 
Wisselend , vraag aan de bediening 
 
Schlemmer Salade         
Salade van diverse slasoorten met uitgebakken spekjes, blauwe kaas, avocado, croutons en 
onze eigen Schlemmer dressing (vegetarisch mogelijk) 
 
Hoofdgerechten 
Keuze uit: 
 
Steak (rare/medium/welldone) 
Gebakken diamanthaas met seizoengroenten en chimichurri, geserveerd met rozeval 
aardappels 
 
Zeebaarsfilet 
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met seizoensgroenten met een frisse antiboise van 
tomaat, kappertjes en olijven geserveerd met frites 
 
Vegan Curry (V) 
Een curry van pompoen, zoete aardappel en kikkererwten, met een topping van geroosterde 
kokos en amandel, geserveerd met rijst en vegan naanbrood 
 
Ter afsluiting: 
Koffie of thee geserveerd met bonbons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunch 3 €21,50 
 
Voorgerechten: 
Keuze uit: 
 
Soep van de dag 
Wisselend, vraag aan de bediening 
 
Schlemmer Salade         
Salade van diverse slasoorten met uitgebakken spekjes, blauwe kaas, avocado, croutons en 
onze eigen Schlemmer dressing (vegetarisch mogelijk) 
 
Hoofdgerechten 
Keuze uit: 
 
Carpaccio          
Dungesneden gerookte carpaccio van Hollands rund, geserveerd met Parmezaanse kaas, 
rucola, pompoenpitjes en huisgemaakte truffelmayonaise 
 
Garnalen Cocktail  
Hollandse garnalen op een bedje van ijsbergsla en komkommer met een spicy cocktail 
dressing 
 
Vegan Curry (V) 
Een curry van pompoen, zoete aardappel en kikkererwten, met een topping van geroosterde 
kokos en amandel, geserveerd met rijst en vegan naanbrood 
 
 
 
 
 
 
 


