
LUnchKAArT 
(tot 17.00 uur)

UITSmIjTErS
Uitsmijter ham   c 8,50
Uitsmijter kaas   c 8,50
Uitsmijter ham/kaas   c 8,75
Uitsmijter 't Far  c 9,75
ham, kaas, champignons, spek, paprika en ui

OmELETTEn
Omelet naturel   c 8,00
Omelet kaas   c 8,75
Omelet ham   c 8,75
Omelet champignons   c 9,00
Omelet ’t Far  c 9,75
spek, ui, paprika en champignons

cIAbATTA ’S UIT DE OVEn
Ham en kaas c 7,50
‘t Far c 8,50
ham, kaas, tomaat en ui
Italia c 9,25
kaas, salami, tomaat, ui, olijfolie en zongedroogde tomaten
Mozzarella c  9,75
mozzarella, tomaat en basilicumdressing
Geitenkaas c 9,75
geitenkaas, walnoten en honing

STOKbrOODjES
Gezond c 9,75
ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla en ui
Carpaccio c 10,75
carpaccio van ossenhaas , pijnboompitten, 
pecorinokaas en groene mosterdcrème
Kipgyros c 10,75
warme kipgyros met rode ui en tzaziki
Broodje Beenham c 8,75
lauwwarme beenham geserveerd op een 
zacht bolletje met een heerlijke beenhamsaus

pLATES
Far Burger met friet c 16,50
huisgemaakte burger geserveerd met ui, 
tomaat, augurk en spek
Wienerschnitzel c 14,75
met brood of friet en sla
Saté c  14,75
varkenshaas saté met friet, kroepoek en sla
Twee kroketten c 8,75
met brood of friet en sla

vraag het bedienend personeel
om informatie m.b.t. allergenen.

pannenkoeken 
h u i s g e m a a k t 
(tot 17.00 uur)

Naturel  c 7,50
Spek   c 8,75
Kaas   c 8,75
Appel   c 8,50
Spek en appel   c 9,75
Spek en kaas  c 9,75

WIST U DAT …
U bIj OnS VAnAf 12:00 UUr 
OOK VAn DE DInErKAArT 

KUnT bESTELLEn?

 Tomatensoep of Uiensoep 
 Oerbrood met kroket
 Carpaccio of gerookte zalm, 

 geserveerd met oerbrood € 12,75

LUnch TrIO ’T fAr

VOOr bIj DE bOrrEL 
Bitterballen 

(10 stuks) 
c 8,75

Gemengde bittergarnituur 
(10 stuks) 

c 8,75

Kaassoufflés met chilisaus
(10 stuks) 

c 8,75

Portie olijven
c 4,75


