Ontbijtkaart

Lunchkaart

van 8.00 uur tot 11.00 uur

van 11.00 uur tot 18.00 uur

Ontbijt
€ 9,50
Vers gebakken brood met ham, kaas, zoets, ei, koffie of
thee
Turkse yoghurt
met krokante muesli, fruit en honing

€ 5,75

Broodjes

Borrelhapjes

wit of donker natuurdesembroodje van Pain de Mer
Boerenham

€ 4,25

Jong belegen kaas

€ 4,25

Uitsmijters

Rundvlees kroket

€ 4,50

3 scharreleieren met versgebakken wit of bruin brood

Carpaccio
met rucola, parmazaanse kaas, kappertjes,
pijnboompitten en pesto

€10,50

Met boerenachterham

€ 7,00

Met jonge Beemsterkaas

€ 7,00

Met spek

€ 7,50

Combinaties mogelijk tegen meerprijs

Pittige kip
€10,50
Kemper kippendij (eko) uit de wok met roerbakgroenten
in pittige saus, sesamzaad en cashewnoten
Gerookte zalm
€10,50
met mierikswortelcrème, rode ui, kappertjes en sla

Salades
Vegetarische kipsalade
€14,50
salade met warme gekruide kip van soja, wokgroenten
en cashewnoten
Nacho salade
€14,50
gegratineerd met cheddarkaas, salsa, mais, kidney
bonen, fetakaas, komijnzaad, tomaat, ui en quacamole

Broodjes
Vers gebakken wit of donker natuurdesembroodje
Jonge Beemsterkaas

€ 4,25

Boerenachterham

€ 4,25

Jam of Nutella

€ 4,25

Uitsmijters

Soepen

Kibbeling
€12,50
met ravigottesaus, frites en gemengde salade

€ 7,00

Met jonge Beemsterkaas

€ 7,00

Met spek

€ 7,50

Tosti ham en kaas

€ 3,75

€ 9,25

Tomatensoep

Met boerenachterham

€ 3,75

Serranoham
met truffelmayonaise, burrata en sla

Vlees en visgerechten

Breekbrood met aioli

Tosti jonge kaas

€ 8,75

geserveerd met versgebakken natuurdesembrood

Wisselende soep van de dag

Tosti’s

Geitenkaas

Ceasar salade
€14,50
met gegrilde kip, spek, croutons, parmezaanse kaas,
ansjovis en gepocheerd ei

3 scharreleieren met versgebakken wit of bruin brood

Combinaties mogelijk tegen meerprijs

Hummus met gegrilde groente
€ 8,75
huisgemaakte hummus met gegrilde groente, fetakaas
en zongedroogde tomaatjes

€ 5,50
vanaf € 5,50
per persoon

€ 2,50

Kindermenu tot 12 jaar
Kibbeling
met frites, appelmoes en een verrassing

€ 7,50

Poffertjes
met appelmoes en een verrassing

€ 6,75

Spaghetti Bolognese
met geraspte kaas en een verrassing

€ 7,50

Holsteiner schnitzel
€16.50
varkensschnitzel met gebakken ei en spek, frites en
gemengde salade
Grill burger
€16,50
Schotse hooglander burger op een broodje met tomaat,
augurk, ui, spek, cheddarkaas, frites en gemengde
salade
Spareribs
€17,50
huisgemaakte spareribs met 2 sausjes, frites en
gemengde salade
Zeetong
€22,50
gebakken zeetong van +/-300 gram met frites en
gemengde salade

Ambachtelijk vleesplankje
€ 9,75
met 3 soorten ambachtelijk vlees, truffelmayonaise,
knoflookolijven en breekbrood
Kaasplankje
€ 9,75
met 3 soorten kaas, breekbrood en appelstroop
Borrelplankje met vlees en kaas
€17,50
met 3 soorten kaas en 3 soorten vlees, appelstroop,
knoflookolijven, truffelmayonaise en breekbrood
Nacho’s
€ 7,00
met salsasaus, quacamole en gegratineerde kaas
Bitterballen 8 stuks

€ 7,00

Kaasstengels 8 stuks

€ 7,00

IJs en IJscoupes
Ben & Jerry’s Cookie Dough
€ 4,50
vanilleroomijs met stukken chocoladechip koekjesdeeg
en slagroom
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie
€ 4,50
chocoladeroomijs met stukken chocolate fudge brownie
en slagroom
Ben & Jerry’s Strawberry Cheesecake
aardbeiencheesecake-ijs gevuld met aardbei,
havermoutkoekjes en slagroom

€ 4,50

Coupe Vanille
vanille-ijs met slagroom

€ 4,50

Coupe Dame Blanche
€ 5,50
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroomlauwwarme
geitenkaas met honing, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes en appel

