Lunch
Uitsmijters

van 11:00u tot 17:00u

op 2 sneetjes wit of donker brood
met Boerenachterham
met Jonge Beemsterkaas V
met Spek

Broodjes
wit of donker natuurdesembroodje

7,50
7,50
8,00

Combinaties mogelijk tegen meerprijs

Jonge Beemsterkaas V
Boerenachterham
Jam of Chocoladepasta V
Frikandel
Rundvleeskroket met mosterd
Bal Gehakt met mosterd

4,25
4,25
3,50
4,25
4,50
6,50

Tosti’s
Tosti Kaas V
Tosti Ham en Kaas

4,00
4,25

Turkse Yoghurt
Turkse Yoghurt V
met krokante muesli en honing
Turkse Yoghurt met Fruit V
met krokante muesli, fruit en honing

4,75
5,75

Soepen
Tomatensoep V
Soep van de Dag
Brood met Kruidenboter V
Brood met Hummus V

5,75
5,75
2,75
2,75

Maaltijdsalades
Geitenkaas Salade V
14,50
geroosterde geitenkaas met Rinse appelstroop,
rucola salade, tomaat en croutons
Nacho Salade V
14,50
Mexicaanse salade met nacho’s en gegratineerde
cheddarkaas, salsa, mais, kidneybonen, fetakaas,
komijnzaad, tomaat, ui en guacamole
Caesar Salade
14,50
de klassieker onder de salades met gegrilde kip,
spek, croutons, ansjovis, Parmezaanse kaas
en gepocheerd ei

Kindermenu met verrassing
Kroket frites, appelmoes en salade
Kibbeling frites, appelmoes en salade
Frikandel frites, appelmoes en salade
Poffertjes met een bakje appelmoes V

7,50
7,50
7,50
6,75

Het kindermenu is voor kinderen tot 12 jaar te bestellen,
echt waar!

Luxe Broodjes
wit of donker natuurdesembroodje
2 Kroketten op Brood
9,00
2 rundvleeskroketten op wit of donker
natuurdesembrood met salade
Carpaccio
9,00
carpaccio van rund met rucola, balsamico
stroop, tomaten tapenade, Parmezaanse kaas
en pompoenpitten
Pittige Kip
9,25
kippendijen en verse groenten uit de wok in
pittige saus met sesamzaad en cashewnoten
Tonijn
8,25
licht pittige tonijn met paprika, appel en sla
Hummus met Gegrilde Groenten V
8,75
huisgemaakte hummus met gegrilde groenten,
fetakaas en zongedroogde tomaatjes
Geitenkaas V
8,25
geitenkaas en tomaat uit de oven met honing
en pompoenpitten
Broodje van de Week
8,25
wisselend luxe broodje bedacht door onze chef

Vlees en Visgerechten
Kroket met frites en salade
8,50
Frikandel met frites en salade
8,50
Bal Gehakt met frites en salade
10,50
Kibbeling
12,50
met ravigotesaus, frites en salade
Schnitzel
15,50
knapperig gepaneerde varkensschnitzel
met frites en salade
Hamburger de Luxe
16,50
double Dutch burger met tomaat, augurk,
ui en cheddarkaas op een broodje geserveerd
met frites en salade
Huisgemaakte Spareribs
17,50
met 2 sauzen, frites en salade

Diner
vanaf 17:00u

Voorgerechten
Tomatensoep V
5,75
Soep van de Dag
5,75
Brood met Kruidenboter V
2,75
Brood met Hummus V
2,75
Lauwwarme Geitenkaas V
7,50
uit de oven met toast, rucola, tomatenchutney,
pompoenpitten en druiven
Gebakken Mosselen
8,50
met kerrieboter, stokbroodcroutons en salade
Carpaccio
9,50
rundcarpaccio met rucola, balsamico stroop, tomaten
tapenade, Parmezaanse kaas en pompoenpitten

Maaltijdsalades
Geitenkaas Salade V
14,50
geroosterde geitenkaas met Rinse appelstroop,
rucola salade, tomaat en croutons
Nacho Salade V
14,50
Mexicaanse salade met nacho’s en gegratineerde
cheddarkaas, salsa, mais, kidneybonen, fetakaas,
komijnzaad, tomaat, ui en guacamole
Caesar Salade
14,50
de klassieker onder de salades met gegrilde kip,
spek, croutons, ansjovis, Parmezaanse kaas en
gepocheerd ei

Vegetarische Gerechten
Beyond Vega Burger V
16,50
Vega burger met cheddarkaas, rode ui, rucola,
zongedroogde tomaat op een broodje
geserveerd met frites en salade
Pasta Pesto V
14,50
romige pasta pesto met geroosterde groenten,
basilicumolie en Parmezaanse kaas

Kindermenu met verrassing
Kroket frites, appelmoes en salade
Kibbeling frites, appelmoes en salade
Frikandel frites, appelmoes en salade
Poffertjes met een bakje appelmoes V

7,50
7,50
7,50
6,75

Het kindermenu is voor kinderen tot 12 jaar te bestellen,
echt waar!

Hoofdgerechten

Kipsaté
16,50
met huisgemaakte pindasaus, frites en salade
Kip Cashew
16,50
kippendij met roerbakgroenten uit de wok in een
lichtpittige oosterse saus met cashewnoten en rijst
Schnitzel
17,50
knapperig gepaneerde varkensschnitzel met
champignonroomsaus, frites en salade
Huisgemaakte Spareribs
17,50
met 2 sauzen, frites en salade
Hamburger de Luxe
16,50
double Dutch burger met tomaat, augurk, ui
en cheddarkaas op een broodje, geserveerd
met frites en salade
Diamanthaas Bali
21,50
(180 gram) met Bali jus, frites en gegrilde groenten
Diamanthaas Champignonsaus
21,50
(180 gram) met champignonsaus, frites en
gegrilde groenten
Kibbeling
12,50
met ravigotesaus, frites en salade
Vis van de Week
18,50
wisselend visgerecht van de chef
Kabeljauw
19,50
gebakken kabeljauw met Hollandaisesaus en
citroen, frites en salade

Nagerechten
Taart uit de Gebaksvitrine
4,50
Coupe Dame Blanche
6,75
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Coupe Pistache
6,75
pistache-ijs met witte chocoladesaus en slagroom
Wisselend Dessert van de Chef
6,75

* V = Vegetarisch
Bij ‘t Eindpunt houden wij zoveel mogelijk rekening
met de natuur. Dit doen wij door duurzaam in te
kopen en zoveel mogelijk biologische- en ecologische
producten te gebruiken. Daarnaast heeft onze vis het
MSC-keurmerk.

