
SWEET POMODORI SOEP / SOEPJE ‘ON THE SIDE’ (V) 7 / 3,5
Pesto - brood 
TOSTI BRIE (V)      8,5
Walnoot - honing - ketchup - salade 
TOSTI KLASSIEK       8,5
Ham - belegen kaas van De Diervoort - ketchup - salade   
 
LUNCHPLANK VOOR TWEE                        30
Club sandwich - pomodori soepje -  rundvleeskroketten -  
zoete lekkernijen 
VEGETARISCHE LUNCHPLANK VOOR TWEE (V)  30
Vegetarische club sandwich - pomodori soepje -  
oesterzwamkroketten - zoete lekkernijen

 
KLASSIEKE CARPACCIO VAN RUND OP DESEMBROOD  16
Pitjes - rucola - Old Ravenswaard - pesto
SASHIMI VAN ZALM / ook als XL         15 / 30
Tempura gamba’s - sojasaus - gari - wasabi
CLUB SANDWICH        12
Smoked chicken - basilicummayonaise - gekookt ei - 
uitgebakken bacon - tomaat
VEGETARISCHE CLUB SANDWICH (V)         12
Basilicummayonaise - belegen kaas - komkommer - tomaat -  
gekookt ei - wortelsalade 
SHAKSHUKA (V)         12,5
Eieren uit de oven - tomatensaus - kikkererwten - geroosterde 
paprika - rode ui - platbrood 
WILDPATÉ EN CROÛTE        15
Haas en wildzwijn - witlofsalade - appelstroop  
OPEN SANDWICH RILETTE VAN GEROOKTE FOREL   12,5
Komkommer - gekookt scharrelei - Amsterdamse ui - peterselie
OPEN SANDWICH GEBAKKEN PADDENSTOELEN (Vegan)  11
Kruiden hummus - rucola - bieslookmayonaise
VEGAN SEITAN CHICKEN PITA (Vegan)        11
Wortelsalade - guacamole - pitabrood - srirachamayonaise

 
100% RUNDVLEESKROKETTEN       11,5
Desembrood - mosterdmayonaise - salade
OESTERZWAMKROKETTEN (V)        11,5
Desembrood - mosterdmayonaise - salade

FIENS CHEESEBURGER    17
100% rundvlees - bacon - jonge kaas - sla - basilicumsaus - tomaat - 
dikke frieten - mayonaise   
BEYOND MEAT BURGER (V)        17
Jonge kaas - sla - basilicumsaus - tomaat - dikke frieten -  
mayonaise 

POKEBOWL ZALM        16,5
Gemarineerde zalm - sushirijst - wortel - sesam - radijs - 
komkommer - bieslookmayonaise

SALADE SMOKED CHICKEN       16,5
Knoflookcroutons - bacon - gekookt scharrelei - komkommer - 
bieslookmayonaise
SALADE RILETTE VAN GEROOKTE FOREL     16,5 
Edamame - sla - gekookt scharrelei - basilicummayonaise
SALADE GEBAKKEN PADDENSTOELEN (Vegan)       16,5
Rucola - rettich - koolsalade

SALADE VEGAN SEITAN CHICKEN (Vegan)       16,5
Wortelsalade - sla - sesam - radijs 

L u n c h k a a r t  1 2 . 0 0  -  1 7 . 0 0

LUNCH GERECHTEN

Like en volg ons 
op /bijfien

Volg ons op instagram
@thuisbijfien

Wilt u gebruik maken van WiFi? 
Het wachtwoord is: Fien#6602

Wij werken onder andere samen met:

Streekbakker Jorrit 
100% biologisch omdat je kiest voor een zuiver product en een gezonde 
natuur. 100% desem omdat je kiest voor een goede vertering, een betere 

opname van vitaminen en mineralen en een rijke smaak. 100%  
Nederlands graan omdat je kiest voor minder kilometers tussen boer en 

bakker en voor zichtbaarheid waar je eten vandaan komt. 100%  
molensteen gemalen omdat je kiest voor meel waar alle voedingsstoffen 

nog in aanwezig zijn. 100% ambacht omdat je graag weet wie jouw brood 
maakt en omdat brood ‘leeft’ door de nuances in smaak en uiterlijk.

Kaasboerderij Ravenswaard
Kaasboerderij Ravenswaard is een oud familiebedrijf gelegen in het hart 
van Maas en Waal (Afferden Gelderland). De familie Litjens maakt er al 

meer dan 50 jaar boerenkaas, waarvan 25 jaar biologisch, direct van de 
rauwe melk van de koeien op hun land.

Hun ambachtelijk boerenbedrijf heeft altijd al milieuvriendelijk geboerd. 
Het ecologisch boeren zit hen wat dit betreft al generaties in het bloed. Dit 

uit ideële overwegingen; boer en boerin dienen verantwoordelijk te zijn 
voor de ontwikkeling van aarde, plant en dier. De natuurlijke kringloop 
dient in stand gehouden te worden. Daarnaast is de consument steeds  
milieubewuster, gezonder en kritischer gaan leven. De vraag naar EKO-

kaas wordt steeds groter.

De Hagert Leur 
Kwekerij de Tuinen van de Hagert levert onbespoten groente, kruiden en 

bijna 40 soorten eetbare bloemen aan restaurant Thuis bij Fien. De groen-
te wordt geteeld volgens de principes van Permacultuur. De kwekerij wordt 
gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De moestuin is 
te vinden in Leur op het terrein van woonzorgboerderij de Hagert. U bent 
altijd welkom om een kijkje te komen nemen in de kwekerij de Tuinen van 

de Hagert. 

 Kaasboerderij De Diervoort
Boerderij De Diervoort is al honderden jaren oud en hoorde vroeger bij het 

dorp Hatert. In de jaren ‘30 is de opa van Theo als pachter op deze  
boerderij gekomen, toen nog een gemengd bedrijf, zoals er zoveel waren 
in die tijd. Toen Piet en Willy Hopman (de ouders van Theo) de boerderij 

overnamen rond 1970, hebben zij gekozen voor specialisatie in  
melkkoeien, dus de varkens en kippen verdwenen van de boerderij. Theo 

is in 1984 samen met zijn ouders het bedrijf gaan runnen en in 1996 heeft 
hij samen met Ine de boerderij overgenomen.

Vishandel Heinen & Koelewijn
Al vijf generaties lang is de vishandel dag in, dag uit bezig met de inkoop, 
verwerking en verkoop van topkwaliteit vis. Dagelijks vers van de afslag, 

door Heinen & Koelewijn geselecteerd en verwerkt.  

Van Eldijk groenten en fruit 
Met ruim 35 jaar ervaring op het gebied van groente en fruit werkt Van 

Eldijk dagelijks met zo’n 52 medewerkers aan de mooiste en meest verse 
producten. Van Eldijk heeft in 2019 een stichting opgezet onder de naam 

van lokaal voor lokaal.
Deze stichting heeft ten doel om zo veel mogelijk lokale producten uit de 
regio zuid Gelderland en Noord Brabant te verzamelen en lokaal weer te 

verkopen.
Hier zijn op dit moment 38 teler en producenten bij aangesloten.



GROENE SALADE – sla – komkommer (V)       5
DIKKE FRIETEN – mayonaise (V)       5

lekker erbij

GRAND DESSERT VOOR TWÉÉ (V)       19
Allerlei lekkers uit de dessertkeuken 
FIENS KAZEN (V)       15
Vijf soorten kazen – vijgencompote – notenbrood
KASTANJEMOUSSE (Vegan)       9
Sinaasappel sorbetijs - chocolade crumble
VANILLE CRÈME BRÛLEE (V)       9
Vanille ijs - kletskoppen
FIENS CHOCOLADE BROWNIE (Vegan) 5,5
GEMARINEERDE ANANAS (Vegan)       9
Dragon - limoen - bevroren kokos ijsschotsen

GEBAKKEN OSSENHAAS MEDAILLONS       32,5
Aardappel rösti - paddenstoelen duxelles - rode wijn saus
ZACHT GEGAARDE WILDZWIJN WANGEN      27,5
Bokbier - geroosterde pastinaak - zuurkool kroketje - stoofjus
GEROOSTERDE GOUDBRASEM    25
Knoflook - rozemarijn - tijm - crème van aardpeer - saus van  
spekbokking
FIEN VIST    25
De meest verse vis rechtstreeks van de boot.
GEPOFTE BIETJES (Vegan)       23,5
Crème van amandel - krokante sjalot - peterselie gremolata
GEVULDE UI MET SPELT (V)       23,5
Oesterzwam - bieslook olie - Grana Padano saus

GEROOSTERDE RUNDERRIBEYE VOOR TWEE 60
Bijpassende garnituren - rode port saus
 
In verband met het beperken/voorkomen van voedselverspilling 
serveren wij niet standaard friet bij de gerechten, maar is de eerste 
portie op aanvraag en inbegrepen bij de gerechten.

KLASSIEKE CARPACCIO VAN RUND       15
Pitjes - rucola - Old Ravenswaard - pesto 
GARNALEN POFFERTJES       14,5
Rouille - komkommersalade
WILDPATÉ EN CROÛTE        15
Haas en wildzwijn - witlofsalade - appelstroop
GEROOSTERDE KNOLSELDERIJ (Vegan)  12,5
Gist - hazelnoten - crème van zonnebloempit
SASHIMI VAN ZALM / ook als XL       15  / 30
Tempura gamba’s - sojasaus - gari - wasabi  - rijstkrokant
GEGRILDE KOMKOMMER (V)      12,5
Geitenyoghurt - rode peper olie - desem crumble

WOESTE KNOEST BROOD (V)       6,5
Aïoli - roomboter van De Diervoort
IBERICO HAM       12
Pickles - platbrood  
ZILTE ZEEUWSE OESTER    3,5
Citroen - sjalot vinaigrette (p.st.)
GEMARINEERDE OLIJVEN (V)    5
Manchego
PLATBROOD / HALVE PORTIE PLATBROOD (V)    6,5 / 4
Yoghurtdip - tijm - olijfolie - munt

Appetizers Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserts

D I N E R k a a r t  V A N A F  1 7 . 0 0

SWEET POMODORI SOEP / SOEPJE ‘ON THE SIDE’ (V) 7 / 3,5
Pesto - brood  
 
POKEBOWL ZALM        16,5
Gemarineerde zalm - sushirijst - wortel - sesam - radijs - 
komkommer - bieslookmayonaise

FIENS CHEESEBURGER    16,5
100% rundvlees - bacon - jonge kaas - sla - basilicumsaus - tomaat 
- dikke frieten - mayonaise   
BEYOND MEAT BURGER (V)        16,5
Jonge kaas - sla - basilicumsaus - tomaat - dikke frieten -  
mayonaise 

SALADE SMOKED CHICKEN       16,5
Knoflookcroutons - bacon - gekookt scharrelei - komkommer - 
bieslookmayonaise
SALADE RILETTE VAN GEROOKTE FOREL     16,5 
Edamame - sla - gekookt scharrelei - basilicummayonaise
SALADE GEBAKKEN PADDENSTOELEN (Vegan)       16,5
Rucola - rettich - koolsalade

SALADE VEGAN SEITAN CHICKEN (Vegan)       16,5
Wortelsalade - sla - sesam - radijs

ALTIJD LEKKER

Vraag bij allergieën de bediening naar onze mogelijkheden voor u.


