
 

 

   

                      

               

                  KOKANJE 12 uurtje:   
                      Een klein kopje soep met een broodje gezond, kroket, 

   verse jus en koffie. (kan vegetarisch) 15,50 
 
 

                     SOEPEN  
         Geserveerd met gezouten boter en brood 

• TOMATENSOEP (V)                             6,50 
Verse tomatensoep met onze eigen pesto

• SOEP SPECIAL (V)                                                                                                                            6,50 
Wisselende verse soep 
    

              BROOD (keuze uit wit of bruin) 

• GEZOND                                7,25    
Broodje met kaas, ham, koolsalade, ei, rode ui, komkommer en tomaat 

• CARPACCIO           9,75 
Broodje met huisgerookte rundercarpaccio, pesto, pecorino, bosui en  
geroosterde Groningse mollenbonen 

• ZALMSALADE                                                        8,75 
Broodje met huisgemaakte zalmsalade, komkommer, tuinkers en  
dragonmayonaise

• GEITENKAAS (V)                                                                                                8,50 
Broodje met lauw-warme geitenkaas, walnoten, peer, honing en  
frisse groene cress   

• LUUKS VEGAN (Vegan)                                                               8,25 
Kurkuma broodje met koolsalade, rode ui, sla, komkommer, tomaat en  
geroosterde Groningse mollenbonen

• KROKET (Vlees of biologische groentekroket) (V)                        7,50 
Met brood, luchtige gezouten boter en mosterd 
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SANDWICHES (keuze uit wit of bruin) 

• CLUB ZALM                             8,75 
Met onze huisgerookte zalm, komkommer, sla, bosui en dragonmayonaise

• DE CLUB SANDWICH       9,25 
“Old School” met eerlijke kip, koolsalade, spek, tomaat, sla en eiersalade 

• CLUB VEGAN  (V)                      8,25 
Met hummus, geroosterde paprika, bosui, komkommer, tuinkers en pesto 
 
                                              SALADES  
                              Geserveerd met brood en luchtige zoute boter 

• SALADE VIS       14,75 
Met onze huisgerookte zalm, eiersalade, komkommer, Noorse garnalen  
en knapperige kappertjes

• SALADE VEGA  (V)                                                                                                                         11,25 
Met lauw-warme geitenkaas, walnoten, dadels, komkommer, rode ui  
en honing

• CAESAR SALADE                                                                                                                           12,75 
Met eerlijke kip, sla, ansjovis-knoflook-pecorinomayonaise, croutons, 
ei en pecorino  
                                                                
                                                            TOSTI’S van de grill 

• TOSTI  KLASSIEK                                              6,75 
Focaccia met ham en kaas met ketchup 

• TOSTI KOKANJE (V)                            8,75 
Focaccia met mozzarella, avocado, geitenkaas, spinazie en huisgemaakte pesto 
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                                                           EIERGERECHTEN 

• BOERENOMELET  (V)                                                                                 9,75 
Met o.a paprika, champignons, ui en tomaat

• OMELET ZALM                                                                                                                               10,75 
Met huisgerookte zalm, bosui en tuinkers

• UITSMIJTER KLASSIEK                                                                                                                   9,75 
Met ham en kaas 

• PANNENKOEK         6,50 
Keuze uit naturel, kaas, spek of een kinderpannenkoek.

• WENTELTEEFJES VEGA (V)        9,25 
Met paddenstoelen, rucola, pecorino en walnoten 

• WENTELTEEFJES VIS                             9,75 
Met onze huisgerookte zalm, spinazie en crème fraîche 

• WENTELTEEFJES KLASSIEK              7,75 
Met kaneel en poedersuiker 
                                      WARME LUNCH 

• ZALMFILET       19,75 
Huisgepekeld en gerookt met bijpassend garnituur 
Geserveerd met friet en frisse salade 

• BAVETTE                                                 18,75 
Huisgepekeld en gerookt met bijpassend garnituur 
Geserveerd met friet en salade 

• KAASFONDUE (V)       17,75 
Biologische Nederlandse kaasfondue van “Kaas in ‘t Bakkie” met groentespies en  
diverse soorten brood.  Geserveerd met salade 

En verder…. 
Land van Kokanje beschikt over verschillende ruimtes die beschikbaar zijn voor al uw diners, lunches, vergaderingen, 
feesten en borrels.  
Kies uit de klassieke bovenzaal (40p), de moderne achter zaal klein Kokanje (80p), of het gehele pand (180p).  
In overleg kan (bijna) alles.  
Voor meer informatie: www.landvankokanje.nl, of neem contact op: info@landvankokanje.nl/050-3180622
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