
LUNCHROOM-RESTAURANT QUEEN BEE 

WWW.LUNCHROOMQUEENBEE.NL . INFO@LUNCHROOMQUEENBEE.NL . 040-2480700 

 

 
OPENINGSTIJDEN KEUKEN 

 

Maandag :  10.00 - 19.30u 

Dinsdag :  09.00 - 19.30u 

Woensdag :  09.00 - 19.30u 

Donderdag :  09.00 - 19.30u 

Vrijdag :  09.00 - 21.00u 

Zaterdag :  09.00 - 19.30u 

Koopzondagen :  11.00 - 18.00u 
 

 

 

L U N C H - V O O RG E R E C H T E N  

 
Toscaanse tomatensoep:                                             € 5,95 

met room,geserveerd met brood en kruidenboter 
 
Champignon cremesoep:                     € 5,95 
een gebonden soep, geserveerd met croutons, brood en kruidenboter   
 
Soep van de maand:                                              v.a.€ 5,95 
geserveerd met brood en kruidenboter 
 
Broodmandje:                                                   € 5,50 
4 minibroodjes met kruidenboter, hummus en tapenade 
 
Carpaccio:                                               € 11,50 

met Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes,zonnebloempitjes en  
truffelmayonaise, op een bedje van rucola. Geserveerd met toast en kruidenboter 
 

 

 
 
 
 
 

TOSTI 

mailto:info@lunchroomqueenbee.nl


 
Tosti ham en/of kaas                                                      €  5,50 
 

Tosti Tropical                                                          €  6,00 
met ham, kaas en ananas 
 
Tosti Madame                                                     €  6,25 
met ham, kaas, champignons en een gebakken ei 
 
Tosti de Luxe                                                           €  8,25 
met gerookte zalm, brie, rode ui en pesto 
 
Tosti Caprese                                                          €  7,95 
met mozzarella, tomaat, verse basilicum en pesto 
 
curry, ketchup of mayonaise                                                                          €  0,75 

 

EIERGERECHTEN (bruin of wit brood) 

 

Hollandse uitsmijter:                                                         € 8,50 
3 eieren met ham, kaas en spek op brood 
 
Uitsmijter Queen Bee:                                                           € 12,95 
3 eieren met carpaccio, zongedroogde tomaatjes,Parmezaanse kaas  
en truffelmayonaise op brood 

 
Boerenomelet:                                                                                                € 8,95  
met ui, champignons en seizoensgroenten op brood 
 
 

DIVERSE BROODJES 
 

Italiaanse bol huisgemaakte Tonijnsalade:                                         € 8,75 

gegarneerd met rode ui, komkommer, tomaat, ei en salade 
 

Focaccia Carpaccio:                                             € 9,75 
met zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas,truffelmayonaise  
en zonnebloempitjes 
 
Italiaanse bol warm vlees :                                           € 9,75 
dun gesneden beenham met een honing- mosterdsaus 
 
Pistolet Oosterse Kip:                                           € 8,95 
in ketjap gewokte kip met champignons, ui en cashewnoten 
 
 
Waldcornbol hummus met avocado:                                         € 8,25 



gegarneerd met tomaat, rode ui en verse munt 
 
Pistolet Brie:                                              € 8,25 

met walnoten, honing en rucola (warm of koud) 
 
Clubsandwich Zalm:                                                € 11,25 
met gerookte zalm, groene pesto, sla, rode ui,  komkommer, tomaat en ei 
 
Clubsandwich Vegan:                                                        € 10,50 
met hummus, avocado, tomaat, rode ui en verse munt 
 
2 vlees- of kaaskroketten:                                         €  8,95 
met friet of  brood 
 
Hamburger Queen Bee:                                                                                                                 €   9,95 

100% puur rundvlees geserveerd met sla, rode ui, tomaat, augurk en truffelmayonaise  
(extra spiegelei + € 0,50) 
 
Vegetarische burger:                                                                         €   9,95 
Gegrilde vegetarische hamburger met hummus, tomaat, komkommer en rode ui  
(extra spiegelei + € 0,50) 
 
frietjes extra per persoon                                      €   2,95 
 
Lunchplank Queen Bee:                                        € 10,95 
3 minibroodjes met carpaccio en truffelmayonaise,huisgemaakte  
tonijnsalade en brie met walnoten enhoning- mosterdsaus 

 
Flammkuchen Brie:                                         €   9,50 
met crème fraÎche, brie, walnoten, honing en rucola 
 
Flammkuchen Gerookte zalm:                                        €   9,95 
met crème fraÎche, gerookte zalm, rode ui en Parmezaanse kaas 
 
 

 

SALADES 
 

Salade Carpaccio:                                                € 15,50 

een gemengde salade met rundercarpaccio, zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 
zonnebloempitjes en truffelmayonaise 
 
Salade met Brie en Avocado:                                                € 14,25 
een gemengde salade met brie, walnoten, cashewnoten, tomaat, komkommer en avocado  
 
Scampi Salade:                                           € 15,25 
met gepelde scampi’s, zongedroogde tomaatjes, croutons en teriyaki -sambaldressing 
 
 
Oosterse Kipsalade:                              € 15,25 



gemengde salade met in ketjap gebakken stukjes kipfilet, uien, champignons en cashewnoten 
 
Salade Caprese:                               € 14,25 

gemengde salade met mozzarella, tomaat, verse basilicum en een balsamico-dressing 
 

 

KINDERMENU tot 12 jaar 
met ijs (vanille-ijs met slagroom in een leuke beker om mee te nemen of een raketje)  

 

Pannenkoek:                                           €  7,95 
met poedersuiker en/of stroop 
 
Tinker Bell:                                         €  7,95 

kipnuggets met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 
Woody:                                          €  7,95 
(kaas)kroket met frietjes, appelmoes en mayonaise 

 
Aladdin:                                          €  7,95 
frikandel met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 
Rijst of aardappelkroketjes i.p.v. friet is ook mogelijk 
 
 
 

FINGERFOODS 
 

Bitterballen:                                                    €  6,25 
10 stuks met mosterd 
 
Gemengd bittergarnituur:                                                                               €   9,50 
15 stuks met mosterd en chilisaus 
 
Scampi’s:                                                €  9,50 
7 stuks in knoflook-olie bereid, zo uit de oven. Geserveerd met brood 
 
Tapas Speciaal:                                       per persoon     €  14,50 

 
Een bijzondere samenstelling van diverse hapjes, warm en/of koud,  
vis en/of vlees, met salade en een mandje brood met hummus, kruidenboter en tapenade.  
 
Broodmandje:                                          €  5,50 
4 minibroodjes met kruidenboter, hummus en tapenade 
 
 

 
 



 
HIGH TEA 

 

Veel bij te praten? Wordt het weer eens tijd voor 
quality time met vriend(inn)en? 

Reserveer dan nu bij ons een gezellige high tea vanaf twee personen. U heeft dan voldoende tijd 
om alle nieuwtjes te delen en lekker samen te genieten van 

overheerlijke sandwiches, quiches en een scala aan 
zoetigheden. 

 
De high tea bestaat uit een soepje vooraf: 

Toscaanse tomatensoep, champignon crèmesoep of de maandsoep. 
Vervolgens serveren wij een hartige gang met 

sandwiches en mini quiches. 

Als kers op de taart krijgt u een divers plateau met onder andere zoete gebakjes, chocolade, 
croissants, koffiebroodjes, scones met mascarpone en een 

verse fruitsalade. 
 

Tijdens de high tea serveren wij luxe soorten verse thee, koffie, cappuccino, latte macchiato, 

koffie verkeerd en water. De high tea heeft een gemiddelde duur van 2,5 uur en wij verzoeken u 
vriendelijk om van tevoren te reserveren, zodat wij genoeg tijd hebben om alles zo mooi 

mogelijk te maken. Heeft u een allergie of een dieet wens? Laat het ons weten, dan kunnen wij 
onze ingrediënten daarop aanpassen. 

 
 

€  23,50 p.p. 

 

 
 

D I N E R  
 

Lasagne bolognese:                                    €   16,95 
huisgemaakte lasagne met tomatensaus, groenten, gehakt, ham, kaas en bechamelsaus. 
Geserveerd met salade, brood en kruidenboter 
 

Vegetarische Curry:                                               €   18,50 
huisgemaakte rode curry met aardappel, wortel en kikkererwten. Geserveerd met salade en rijst 
 
Saté de Luxe:                                      €   18,50 
2 spiezen kipsaté met satésaus, geroosterde uitjes en kroepoek 
 
Entrecote:                                      €   27,50 
een smaakvol stuk rundvlees met een mooie vetrand waardoor het vlees mals en bijzonder 
smakelijk is. Geserveerd met een saus naar keuze 
 
Biefstuk:                                         €    23,95                 
met gebakken champignons en uien. Geserveerd met een saus naar keuze 



 

 
Wiener schnitzel:                                               €    19,00 

geserveerd op een bedje van seizoensgroente en met huisgemaakte stroganoffsaus 
 
Bavette:                                                €    24,95 
een mager stuk rundvlees, gegrild en getrancheerd met een topping van chimichurry  
 
Spareribs:                                                €    19,75 
huisgemarineerde spareribs, keuze uit zoete of pikante ribs. Geserveerd met knoflook- en 
chilisaus 
 
Zalmspies:                                                 €    18,95 
verse zalmspies geserveerd met remouladesaus 
 

Vispotje:                                               €    20,50 
rijk aan diverse vissoorten met remouladesaus, groenten en kaas gegratineerd uit de oven.  
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met warme groenten en rauwkost. Keuze uit frietjes, 

rijst of aardappelkroketjes. 
Sauskeuze: peper-, champignon-, stroganoff- of knoflooksaus 

 
 
 

GEBAK 
 

Diverse soorten gebak, neem een kijkje in onze 
gebaksvitrine of informeer bij een van onze medewerkers.  

 
Nougatine ijstaart                                                   €  4,25 
 
Appelgebak                                         €  3,50 
 
Apfelstrudel:                                         €  5,75 
warm met vanille- ijs, vanillesaus en slagroom 
 
Vers gebakken Brusselse wafel: 
 

slagroom en poedersuiker                                                  €  5,50 
 
warme kersen, slagroom en poedersuiker                                      €   5,75 
 
verse aardbeien, slagroom en poedersuiker (seizoen)                                                €  6,25 

 

 

 
 
 



 
 

DESSERTS 
 
Coupe aardbeien:                             €  6,95 
met vanille-ijs en slagroom (seizoen) 
 
Dame Blanche:                               €  6,95 
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom 
 
Coupe warme kersen:                              €  7,25 
vanille-ijs met warme kersen en slagroom 
 
Citroen sorbet:                              €  7,75 

sorbetijs met limoncello likeur, slagroom en verse munt 
 
Kinderijsjes: 
 
Raketje:                                        €  2,25 
IJsbeker:                                €  3,95 
vanille-ijs met slagroom, in een leuke beker om mee naar huis te nemen 
 
 

 


