
 

 
 
 
 

Lunch 
Van 12.00 tot 14.00 uur 

 
Soepen (geserveerd met brood)                                                                                €  6,50 
 Mosterdsoep met spek  
 Soep van de dag, ons team informeert u graag   

 
Brood & Toast (geserveerd met salade en rauwkost)                                         €11,50 
 Broodje warme brie en gepofte tomaat met lokale honing (vegetarisch) 
 Broodje met luxe kroketten   
 Broodje met groentekroketten   
 Avocado toast met gerookte zalm, gepocheerd ei en tomaat  
 Avocado toast met geitenkaas (vegetarisch) 
 Uitsmijter; 3 gebakken eieren met ham en kaas  

 
Ons brood is gemaakt naar oud Lopster receptuur en zit tussen wit en bruin in.  

Een glutenvrije variant is mogelijk. 
  
Tosti                                                                                                           €  8,50 
 Vega tosti; boerenbrood belegd met gegrilde aubergine salade en courgette 
 Tosti ham kaas; klassieker met boerenham en belegen kaas 

 
Salades (geserveerd met brood)                                                                                            €14,50 
 Salade met gerookte zalm met gefrituurde kappertjes en kruidenmayo 
 Salade met gepofte pompoen en gekonfijte rode ui (vegan) 
 Salade met diverse gebakken paddenstoelen (vegan) 
 Salade met hummus falafel (vegan) 

 
Tapas & Snacks (van 12.00 tot 17.30 uur) 
 Tapas plank met divers vegetarische hapjes (voor 2 pers)                                       €18,50                       
 Bitterballen 12 stuks                   €10,00   
 Falafel balletjes met dipsaus (vegetarisch)                                                                  €  8,00                                                                          
 Groenten bitterballen (vegetarisch)                                                                              €  8,00 
 Oude kaas en olijven                                                                                                        €  6,00 
 Nootjes                                                                                                                               €  4,00                                                                               

 
 

Doordat we met verse seizoensproducten werken kunnen de gerechten soms afwijken. 



 

 
 
 

  
Diner 

Van 19.00 tot 20.30 uur (u kunt tot 20.30 uur bestellen) 
 
 
 

Zoals u wellicht weet kampt de horeca met grote personeelstekorten. Wij zijn 
hard bezig om ons team vorm te geven en u de service te bieden die u van ons 

gewend bent. Hierdoor kunnen wij u in deze opstartfase geen volledig á la carte 
menu aanbieden. Wij hopen dit op korte termijn wel te kunnen. 

 
In de tussentijd hebben wij de onderstaande diner opties. 

 
Bedankt voor uw begrip. 

 
Team Hotel Spoorzicht & SPA 

 

 
3-gangen menu                                                                                                      €35,00  
 

Het is ook mogelijk om deze gangen los te bestellen. 
 
Voorgerecht                                                                                                            €12,50 
Hoofdgerecht                                                                                                          €22,50  
Dessert                                                                                                                     €  9,50 

 
Ons team informeert u graag hierover. 

 
  


