
Rundercarpaccio, truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en rucola

Gegrilde kipdijfilet, avocado, basilicummayonaise en rucola

Avocado, tomatenchutney, cherrytomaatjes, pesto en rucola

"Gezond" met een eitje, zontomaatjes, sla, komkommer, beenham, kaas, ingelegde uitjes en bietenspirelli 

"Spicy tuna" met tonijn, sriracha mayonaise en rucola

"Smokey salmon" met zalm, citroenmayonaise, rucola en olijfolie

Warme beenham, zoete honing-mosterdsaus en witte koolsalade

Gehaktballetjes, truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas
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Huisgemaakte soep
Japanse ramensoep met noedels, bosui, Edamame, dashi, gamba,  kip

Romige pompoensoep met bospaddenstoelen en kastanjes
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Lunchkaart
R E S T A U R A N T  M A G N O L I A

45 minuten bereidingstijd, min. 2 personen

High tea

Restaurant Magnolia 

Grebbeweg 103-105, Rhenen 

www.restaurant-magnolia.nl  0317-619003

Zoete lekkernijen
 • Puntje brownie met lemon curd

 • Amaretti koekje met mokka crème
 • Scones met jam

 • Yoghurt vanille crème
 • Karamel shortbread

 • Sneeuwballen 

 19,50 PER PERSOON

Rijkelijk belegde Bagnat bollen -bruin of wit- met:

Hartige lekkernijen
 • Glaasje huisgemaakte soep

• In Serranoham gebakken geitenkaas 
met honing

• Mini broodjes met rundercarpaccio, 
truffelsaus en Parmezaanse kaas

• Mini broodjes met gerookte zalm
 • Mini broodjes met pulled oats en jackfruit

 • Mini broodjes met tapenade 
en zoetzure groenten

• Huisgemaakte mini-quiches

Uitgebreide theemelanges

Lunchklassiekers
Hamburger op een brioche bol met cheddarkaas, bacon, tomaat, ingelegde rode ui 

(met ambachtelijke frites en mayonaise + 4.00)

Twee rundvleeskroketten en mosterd, geserveerd met wit of bruin brood

Twee garnalenkroketten met citroenmayonaise, geserveerd met wit of bruin brood

Uitsmijter met wit of bruin brood, ham en kaas

"Twaalf uurtje" - Kopje soep, broodje kaas en broodje rundvleeskroket
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Salades
Ceasarsalade met sla, eitjes, kipdijfilet, bacon, tomaat, croutons, Parmezaanse kaas en Ceasardressing

Honing - noten salade met edamame, granaatappel, ingelegde groenten en granaatappel melasse dressing

Salade met in Serranoham gebakken geitenkaas, honing en walnoten

Salade met in piri-piri & knoflookolie gebakken gamba's en croutons
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(Geserveerd met brood)

Poke Bowls 
Poke bowl vis  met krabsalade, tonijn, gamba, mango, avocado, sesamzaadjes, wasabimayonaise en sushirijst

Poke bowl vega met salade, ingelegde groenten, mango, avocado, sesamzaadjes, edamame, 

wasabimayonaise, basilicummayonaise en sushirijst
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(Entrée)



Lunchkaart
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