LUNCHKAART
Ons team van medewerkers heet u van harte welkom in
“het witte stadje” Thorn, tevens wensen wij u alvast een
smakelijk en prettig verblijf in ons Restaurant.
Wij proberen voor U hoogwaardige kwaliteitsproducten te
leveren die nu eenmaal iets meer bereidingstijd vergen,
daarom willen wij U vragen om enig geduld.
Het is verder niet uitgesloten dat onze gerechten
allergenen bevatten.
Meer informatie via onze medewerkers.

DE LUNCHKAART SERVEREN WIJ TOT 16:30
DE DINERKAART VANAF 17:00
Wij wensen u in ieder geval een prettig verblijf in Thorn.

Wij wensen u smakelijk eten en een prettig verblijf in
“het witte stadje Thorn” en Hotel Crasborn.

Restaurant Crasborn
Hoogstraat 6
6017 AR THORN

Tel: 0475 – 561281
E-mail: info@hotelcrasborn.nl
www.hotelcrasborn.nl

Soepen
Heldere runderbouillon met fijne groentjes

€ 5,95

Aardappelmosterdsoep, crumble van kerrie

€ 5,95

Tomatensoep met mascarpone, crouton en bieslook

€ 5,95

Alle soepen worden geserveerd met
Brood en kruidenboter

Tosti’s / Sandwiches
Tosti Monsieur ( ham, kaas )
Tosti Madam ( ham, kaas, spiegelei )
Tosti Hawaii ( ham, kaas, ananas )
Tosti Speciaal ( ham, kaas, ui, spek en champignons )
Tosti Caprese ( mozzarella, pesto en tomaat )

€
€
€
€
€

Wrap met gerookte Zalm
( Pesto, kaas, tomaat en rucola )
Wrap met Carpaccio
( Carpaccio, ruccola, pesto en tomaat )

€ 10,25

6,15
6,60
6,85
7,15
7,15

€ 10,75

Warme Lunchgerechten
Pasteitje ( koninginnehapje )met friet
Twee rundvleeskroketten met brood
Cheeseburger met frites
Zuurvlees met friet
Schnitzel speciaal
( uien, champignons, spekjes en frites )
Scholfilet
( 2 sausjes, salade en frites )

€ 10,95
€ 8,25
€ 11,95
€ 12,50
€ 13,95
€ 14,95

Kindermenu ( t/m 12 jaar )
Kippoppetje

€ 7,95

Frikandel of kroket

€ 7,95

Slurppotje ( pasta met Bolognesesaus )

€ 7,95

Vispakketje ( kibbeling )

€ 7,95

Geserveerd met
frietjes, mayonaise en appelmoes

Koude Broodjes
Onze broodjes worden vers voor u afgebakken en vergen daarom
enige bereidingstijd. U kunt de keuze maken uit wit, donker of
meergranen.

Broodje Caprese ( Tomaat, mozzarella en pesto )
Gezond
Tonijnsalade
Gerookte zalm met huisdressing
Carpaccio
( Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pitten )
Broodje van het land
( Kroket, eiersalade, gebakken spek )
Broodje van de zee
( Tonijnsalade, gerookte zalm en garnalen )

€ 8,95
€ 8,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

Warme Broodjes
“Crasborn”
€ 9,95
( Ham, gebakken ui, tomaat en gegratineerd met kaas )
“Honolulu”
€ 9,95
( Ham, ananas, kruidenkaas en gegratineerd met kaas )
“Kip speciaal”
€ 9,95
( Pikante kip reepjes en kerriemayonaise )
“Thorn”
€ 9,95
( Brie, gebakken spek, honing en walnoten )

Maaltijdsalades

Salade verschillende soorten koude en warme vis

€ 15,95

Salade met rundercarpaccio

€ 14,95

Salade pikant gebakken kipreepjes

€ 14,95

Salade gebakken champignons en spek

€ 13,95

Deze salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Eiergerechten

Uitsmijter ( ham en/of kaas )
Uitsmijter Crasborn

€ 7,75
€ 8,95

( ham, kaas, ui, spek, champignons, paprika, 2 eieren )

Uitsmijter Thorn (tomaat en drie eieren)
Omelet champignons of spek
Omelet Boeren

€ 8,95
€ 7,75
€ 9,95

VOLG ONS OP FACEBOOK VOOR HET LAATSTE NIEUWS!!!

Nacho’s met kaas overbakken en 2 sausjes
Bitterballen 8 stuks
Bitterballen 12 stuks
Bittergarnituur 12 stuks
Vegetarische bittergarnituur 12 stuks
Stokbrood met kruidenboter
Breekbrood met 2 dipjes

€
€
€
€
€
€
€

Vaasje zoutjes

€ 1,50

Warme wafel met slagroom
Warme wafel, kersen en slagroom

€ 4,95
€ 5,95

Limburgse Vlaaien ( Bakkerij Dukers )

6,15
5,15
7,15
7,15
7,75
3,75
7,60

vanaf € 3,50

Welkom in ons bedrijf
Al onze medewerkers doen hun uiterste best, zodat u zich ook echt
Welkom voelt tijdens het nuttigen van een drankje en het eten van
een klein of groot gerecht. Elke dag van de week staan wij voor u
klaar. Naast deze kleine kaart serveren wij ook dinergerechten vanaf
17:00 uur.
U wilt een gastvrije ontvangst én een snelle bediening, die willen wij
u ook geven. Toch kan het zijn dat u bij grote drukte iets langer moet
wachten dan u normaal van ons gewend bent. Ook op dat moment
brengen wij uitsluitend vers bereide producten met de volledige inzet
van onze koks en medewerkers. Graag uw begrip daarvoor.

Winterse Lunchkaart
Soepen
Pittige Pompoensoep met garnalen
Goulashsoep
Erwtensoep

€ 6,25
€ 6,95
€ 6,95

Deze soepen worden geserveerd met bijpassende garnituur

Lunch gerechten

Wintersleetje

€ 12,95

Gebakken ui, spekjes en bospaddenstoelen

Pasteitje met wildragout en friet

€ 15,95

Herfstplankje “Crasborn”

€ 11,95

Div. vleessoorten, brood, gebakken appelschijven

Herfstpannetje

€ 9,95

Gevuld met kip, paprika, spekjes in rode wijnsaus

Pasta met bospaddenstoelen
In een roomsaus

€ 12,95

