
Rijkelijk belegde Bagnat bollen -bruin of wit- met:
Gehaktbal, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola
Rundercarpaccio, met truffelmayonaise,  Parmezaanse kaas en rucola
Gegrilde kip, avocado, basilicummayonaise en rucola
Huisgemaakte humus, avocado, tomatenchutney, cherrytomaatjes, pesto en rucola
"Gezond" - Met een gekookt eitje, zongedroogde tomaatjes, komkommer, romaine sla,   
      beenham, belegen kaas, ingelegde uitjes & bieten spirelli 
Huisgemaakte scharreleisalade met kerrie & bieslook
"Spicy tuna" - Tonijn met srirache mayonaise en rucola
"Smokey salmon" - gebakken & gerookte zalmfilet, 
     bearnaisemayonaise, rucola en olijfolie
Warme beenham met huisgemaakte honing-mosterdsaus & komkommer 
Oosters gemarineerde, gebakken paddenstoelen, bosui, rucola en 
     Parmezaanse kaas (met eendenlever + 2.50)

8.50
7.50
8.50
 7.50

8.50
7.50
9.50
8.50

7.50
7.50

Huisgemaakte soepen
Thom ka kai - Thaise kokossoep met kip, citroengras & limoen
Pompoen-gembersoep met verse gember, uitgebakken Serranoham met 

room en peterselie-olie 
Minestronesoep rijkelijk gevuld met groenten 

6.00
6.00
6.00
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Lunchklassiekers
Maas-Rijn-Ijssel hamburger op een brioche bol met sla, tomaat, bacon & 

cheddar (met ambachtelijke frites en mayonaise + 4.00)
Twee Kwekkeboom kroketten met brood
Uitsmijter met slagersachterham en jong belegen kaas 
Omelet met champignons, kaas en spek met brood
"Twaalf uurtje" - kopje soep, boterham met belegen kaas & een boterham 

met een kroket

9.50

8.50
8.50
8.50
9.50

Verse zalm shashimi
Met sojasaus, taugé, purperkers en wasabi

Malse kipdijfilet
Met een chimi-churi saus, roergebakken

selderij, wortel en haricots verts en
ambachtelijke frites met mayonaise

2-GANGEN
LUNCHMENU

Restaurant Magnolia 

Grebbeweg 103-105, Rhenen 

www.restaurant-magnolia.nl  0317-619003

****

OF

Rundercarpaccio
Met truffelsaus, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten (met eendelever + 2,5)

Op de huid gebakken
zeebaars

Met een hollandaise saus,
roergebakken wortel, selderij en
peultjes met aardappelgratin

 24,50 PER COUVERT

OF

Salades 
Ceasarsalade met Romaine sla, gekookte eitjes, gegrilde kip, bacon, 

tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en een Ceasardressing
Spicy Aziatsiche salade met eend, bosui, granaatappeltjes 

en een pittige friszure dressing
Paksoisalade met terayakisaus, groene sojaboontjes, geroosterde groentenpitten 

en een bietenmayonaise (met "Smokey salmon" + 2.50)
Salade met in serranoham gebakken geitenkaasjes met honing en walnoten
Salade met in piri-piri en knoflook olie gebakken gamba's 
 

9.00

9.50
 

9.00

9.50
10.50

(Geserveerd met brood) Extra grote variant: meerprijs 4.50
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