
vers en huisgemaakt 
lunchkaart

onze broodjes 

Club sandwich

Brinkburger

Broodje carpaccio

Broodje gebakken champignons

Broodje zalm

Brinkie geitenkaas

De Den Ham en Kaastosti

Plakken versgebakken brood met
dungesneden carpaccio, pijnboompitten,
parmezaan en truffelmayonaise

Plakken versgebakken brood met 
spek, ei, gerookte kip en boerenchips

Een lekkere burger van de slager op
een sesambroodje met sla, rauwkost, 
gebakken ui, ei, spek en gesmolten kaas.

Plakken versgebakken brood met 
gerookte zalm, rauwkost en kappertjes 

Vers gebakken meergranenbol belegd
met geitenkaas, peer, rucola, walnoten 
en appel-perenstroop. Warm uit de oven! 

Plakken versgebakken brood met in knoflook
gebakken champignons en roerbakgroenten

Plakken versgebakken brood met 
jong belegen kaas, ham en een chilidip 

Gemarineerde kip

Zalm

Poffertjesspies

poké bowl
Bowls met rijst, diverse groenten, rauwkost en fruit. 
U kunt kiezen uit de volgende variaties: 

soep van het huis
Tomaten-paprikasoep
Een huisgemaakte soep en dat proef je.
Geserveerd met brood en kruidenboter 

 Bij ons wordt alles in huis vers bereid, dus
geef ons daarom ook even tijd.

 

 herberg swaen aan de brink
U kunt bij ons ook overnachten. Wij hebben vier uniek ingerichte gastenkamers voorzien van alle gemakken. Een
heerlijke plek om u in terug te trekken en te genieten van onze gastvrijheid. Ontdek wandelend of fietsend de
prachtige omgeving van Den Ham: het drielandenpunt van Twente, het Vechtdal en Salland.

€ 9,95

€ 9,95

€ 6,75 

€ 4,75 

instagram.com/herbergswaen 

facebook.com/herbergswaenaandebrink

€ 8,95

€ 9,95

€ 10,95

€ 11,95

€ 6,50

€ 13,50

€ 12,50

Broodje gebakken ei

Plakken versgebakken brood met 3
gebakken eieren, Italiaanse ham en
zongedroogde tomaten 

€ 8,95

onze salades
Lunchsalade brie
Verschillende soorten sla, lekkere rauwkost
met brie, walnoot en honing. 

Lunchsalade Italiaans
Een salade op z'n Italiaans. Verschillende
soorten sla, lekkere rauwkost en afgemaakt
met Italiaanse ham. 

€ 9,50

€ 9,50

De salades worden geserveerd met brood en kruidenboter

Vegetarisch

elke vrijdag en zaterdag

all-day-lunch
12.00 - 20.00 uur

€ 11,95

lekker voor na
Petit monchou
Advocaatje met slagroom
Brownie met een bolletje ijs
 
 

€ 2,75
€ 3,25  
€ 3,95 

 
 
 


