Lunch
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Uitsmijters 					

Salades

Met versgebakken wit of bruin brood

Geserveerd met versgebakken brood en roomboter

Uitsmijter boerenachterham			

€ 7,00

Salade tonijn 					€12,50

Uitsmijter jonge Beemsterkaas		

€ 7,00

Salade met tonijn, appel en paprika

Uitsmijter oude Beemsterkaas		

€ 7,50

Salade geitenkaas 				€12,50

Uitsmijter spek				€ 7,50

Salade met koude brokkelgeitenkaas, honing en

Uitsmijter rosbief				€ 8,00

pijnboompitten

Combinaties mogelijk tegen meerprijs

Salade warme kip 				

€13,50

Salade met warme gekruide kip, wokgroenten en

Soepen

cashewnoten

Tomatensoep					€ 5,00

Salade vegetarische warme kip 		

Wisselende soep van de dag

Salade met warme gekruide kip van soja, wokgroenten

vanaf € 5,00

Brood met kruidenboter			

€ 3,50

€14,50

en cashewnoten
Onze salades zijn ook glutenvrij te bestellen. 			

Broodjes 					

meerprijs

€ 1,50

keuze uit een wit of bruine kadet,

Kindermenu tot 12 jaar! 			

voor waldkorn of italiaan + € 0.50

Broodje jonge Beemsterkaas			

€ 3,40

Bij de frites wordt mayonaise geserveerd

Broodje oude Beemsterkaas			

€ 3,60

“Dolfijn menu” 				

Broodje boerenachterham			

€ 3,60

kroket met frites, appelmoes en een verrassing			

€ 6,75

Broodje rosbief				€ 3,60

“Goofy menu” 					

Broodje leverworst				€ 3,60

Frikandel met frites, appelmoes en een verrassing

Broodje rundvlees kroket 			

“Nemo menu” 					

€ 3,50

€ 6,75
€ 6,75

Broodje frikandel				€ 3,50

Kibbeling met frites, appelmoes en een verrassing

Broodje huisgemaakte bal gehakt		

“Donald menu” 				

€ 4,90

€ 6,75

Poffertjes (12st) met appelmoes en een verrassing

Lunchtips

Vlees en Visgerechten 			
Bij de frites wordt mayonaise geserveerd

Gezond					€ 7,25

Kroket					

Waldkorn of Italiaanse bol met sla, kaas, komkommer,

met frites en gemengde salade

tomaat, ei en alfalfa

Frikandel					€ 8,25

Geitenkaas				

€ 8,50

€ 8,25

met frites en gemengde salade

Waldkorn of Italiaanse bol met sla, lauwwarme

Kibbeling					€ 9,75

geitenkaas, honing en pijnboompitten

met frites en gemengde salade

Tonijnsalade					€ 8,50

Huisgemaakte bal van rundergehakt		

Waldkorn of Italiaanse bol met sla, tonijn, appel en

met frites en gemengde salade

paprika (licht pittig)

Schnitzel					€13,50

Carpaccio				

€ 10,50

€ 9,25

met frites en gemengde salade

Waldkorn of Italiaanse bol met rundercarpaccio, sla,

Kipsaté					€15,50

Parmezaanse kaas, kappertjes, pesto en pijnboompitten

met frites of brood met kruidenboter en gemengde

Pittige kip					€ 9,25

salade

Waldkorn of Italiaanse bol met pittige kippendijfilet,

Black Angus burger				€15,50

wokgroenten en cashewnoten

op een Italiaanse bol met frites en gemengde salade

2 kroketten op brood				

€ 8,25

Spareribs				

€16,50

2 sneetjes wit of bruin brood met 2 rundvleeskroketten

(huisgemarineerd en wereldberoemd) met sausjes,

en gemengde salade

frites en gemengde salade

Garnalen kroketten op brood

€ 11,00

2 sneetjes wit of bruin brood met 3 garnalenkroketten
van Holtkamp, cocktailsaus en gemengde salade

Black Angus burger			

€ 10,50

Italiaanse bol met een Black Angus Burger, sla, tomaat,
augurk, ui en hamburgersaus

Pulled Pork					€ 9,25
Waldkorn of Italiaanse bol, Pulled Pork en wokgroenten

Gebakken sliptong (2 stuks) 			
met frites en gemengde salade

€15.50

IJs en IJscoupes
Ben & Jerry’s Cookie Dough 			

€ 4,00

Coupe Vanille					€ 4,50

Vanilleroomijs met stukken chocoladechipkoekjesdeeg

Vanille-ijs met slagroom

en slagroom

Coupe Dame Blanche				

Ben & Jerry’s Chunky Monkey			

€ 4,00

€ 5,00

Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

Bananenroomijs met walnoten, choco banaantjes en

Coupe Aardbei				

slagroom

Vanille-ijs met verse aardbeien, aardbeiensiroop en

Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie

€ 4,00

€ 5,75

slagroom

Chocoladeroomijs met stukken chocolate fudge brownie
en slagroom

Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew		

€ 4,00

Karamelroomijs met een swirl van karamel en chocokaramel chunks en slagroom

Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake

€ 4,00

Aardbeiencheesecake-ijs gevuld met aardbei havermoutkoekjes en slagroom

Ben & Jerry’s Peanut Butter Cup 		

€ 4,00

Pindakaasroomijs met stukjes pindakaas omhuld met
cacaofantasie en slagroom

Ben & Jerry’s Cinnamon Buns 			

€ 4,00

Karamelroomijs met kaneelsaus, stukken koekdeeg met
kaneel en slagroom

Elke dag geopend vanaf 8 uur ‘s ochtends, ook in de winter! U kunt betalen met Pin, Visa en Mastercard.

