Lunchgerechten tot 17:00 uur

Voorgerechten

Polderbrood wit of meergranen,
Italiaanse bol, Multikoren bol of ciabatta
Tonijnsalade

Pompoensoep
7,75

met boontjes, kappertjes en rode ui

Uiensoep

6,50

Uiensoep met croutons en kaas

Geitenkaas

8,00

Vitello Tonato

9,25

Dungesneden kalfsmuis met rode ui,
tonijnmayonaise en kappertjes

Warme geitenkaas met walnoten en ui

Pikante kip
Stukjes kippendijen gebakken in chilisaus
Taugé, lente ui, rode peper en cashewnootje

Caprese

Carpaccio
8,50

Mozzarella, pesto, tomaat, pijnboompitjes

Carpaccio

Zalm

11,50

11,50

Dungesneden ossenhaas, rucola, pesto,
Parmezaan en pijnboompitten

Gebakken Gamba’s
9,50

Dungesneden ossenhaas, rucola, pesto,
Parmezaan en pijnboompitten

14,50

Met knoflook, venkelsalade en sinaasappel

Trio van Vis

15,50

zalm, Hollandse garnalen, makreel en toast

9,75

Gerookte zalm met eiersalade en ui

Burrata

10,50

Buffelmozzarella, cherrytomaat en pesto

Wrap kip

8,50

Gegrilde kippendij, sambalmayonaise
ijsbergsla, tomaat en komkommer

Wrap zalm

9,75

Mandje brood
Met boter en kruidenboter
Met boter, kruidenboter, tapenade en pesto

7,75

Hoofdgerechten
Spareribs

Gerookte zalm, wasabimayonaise, rucola
en komkommer

Broodje BBQ worst
Ratatouille en basilicum/citroen mayonaise

Club Sandwich

9,25

Kroketten

kipsaté

8,75

Wingsburger XL

7,50

Runderburger, ui, bacon, kaas, komkommer
frites en salade

3 scharreleieren, kaas, ham, spek, tomaat

Ossenhaassaté (180 gram)

Wings burger

Een pen gegrilde ossenhaas met satésaus
Atjar, kroepoek, salade en frites

9,75

Runderburger, ui, bacon, kaas, tomaat
Met frites + 4,00. Met spiegelei + 1,00

Toast gerookte zalm met roerei

Tournedos (200 gram)
13,75

Toast, gerookte zalm, roerei, bieslook

Kabeljauw
13,75

Op de huid gebakken, venkelsalade, olijfcrumble, aardappelpuree, beurre blanc

13,75

Sliptongen à la meunière

13,75

Drie gebakken sliptongen in de roomboter
frites en salade

Gebakken kippendij met Romaine sla

Salade Geitenkaas
Geitenkaas met honing en gemengde sla

Salade Gerookte zalm

Carpaccio van Courgette
14,50

Gerookte zalm met gemengde sla

Salade Mozzarella
Mozzarella, tomaat, pesto en pijnboompitten

16,75

21,50

26,75

21,50

Tagliatelle met 6 gamba’s, groente en room

Ossenhaaspuntjes, sla, taugé, rode peper

Caesar Salade

16,75

Ossenhaas met aardappelgarnituur, haricot
vert, paddenstoelen. Port- of pepersaus

Romige pasta met gamba’s
Service gehele dag
Salades
Salade Oosterse beef

19,50

4 stokjes gegrilde kip met satésaus, atjar,
Kroepoek, frites en salade

2 Kroketten met brood of frites

vanaf

4,75
6,00

Varkensrib, salade en frites, zoet of spicy

Toast, kip, bacon, ei, komkommer, tomaat
Avocado, mosterdmayonaise en sla

Uitsmijter

6,50

Huisgemaakte pompoensoep met salie

13,75

Tomatenchutney, olijfcrumble
Met geitenkaas + 4,00

22,50

21,50

10,50

