LUNCHKAART

Iets anders? Vraag naar onze dinerkaart!
- OVENVERSE BROODJES Licht of Donker:

Meijer aan Zee met kip, bacon, ei, tomaat, paprika, komkommer, Parmezaan

€ 9,50

Geitenkaas met gegrilde groenten, walnoten en balsamico

€ 9,50

Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan, rucola, pijnboompitjes en truffelmayo

€ 9,50

Gerookte zalm met avocado, lente-ui, crème fraîche en limoenmayonaise

€ 12,50

Tonijnsalade met rode ui, kappertjes, paprika en romige mayonaise

€ 8,75

Focaccia met hollandse garnalen, schotse zalm en cocktailsaus

€ 14,50

Clubsandwich met gerookte kip, ei, bacon, tomaat, sla en frites

€ 13,75

Tosti ham-kaas op focaccia brood

€ 5,50

Uitsmijter ham-kaas

€ 8,50

2 Kwekkeboom Kroketten op wit brood met mosterd

€ 8,50

Soep van de dag geserveerd met een knapperig broodje

€ 7,50

- MAALTIJDSALADES Meijer aan Zee met kip, bacon, ei, tomaat, paprika, komkommer en Parmezaan

€ 16,50

Gegrilde Tonijn met avocado, lente-ui, taugé, wasabi dressing en gember

€ 19,50

Geitenkaas uit de oven met gegrilde groenten, walnoten en balsamico

€ 16,50

Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan, rucola, pijnboompitjes en truffelmayo

€ 16,50

Extra frites met mayonaise

€ 3,50

Alle salades worden geserveerd met knapperig brood

- ITALIAANSE PIZZA € 12,50

Italiaanse pizza bodem met mozzarella, zonnetomaatjes en verse basilicum
“create it yourself”

per extra topping

€ 1,25

Paprika/ui/tomaat/bosui/champignons/salami/tonijn/ham/geitenkaas/
gorgonzola/brie/ Parmezaan/truffelolie/pijnboompitjes

- BIJ DE BORREL € 6,50

Knapperig verse broodjes met verschillende dips
Oesters (herkomst seizoensafhankelijk)

per st.

€ 3,25

Plateau Antipasti, proeverij van kleine gerechtjes met brood en dips vanaf

2 p.p.p.

€ 14,50

Gamba’s in tempura met chilisaus

5 stks.

€ 9,50

Gegratineerde Nacho’s met paprika, bosui, tomatensalsa en guacamole

€ 9,50

Kaasplankje, verschillende Europese kazen met rozijnenbrood en vijgenchutney

€ 12,50

Borrel Pizza mozzarella/zongedroogde tomaatjes/verse basilicum

€ 12,50
per extra topping

€ 1,25

Vegetarische bitterballen

8 stks.

€ 8,50

Indiase Samosa’s met pittige Sriracha saus

10 stks.

€ 8,50

“create it yourself”

Bittergarnituur

klein (8 st.) € 8,50 groot (20 st.)

€ 17,50

Kwekkeboom Bitterballen

klein (8 st.) € 8,50 groot (20 st.)

€ 17,50

Kaasstengels en Vlammetjes

klein (6 st.) € 8,50 groot (15 st.)

€ 17,50

Iets anders? Vraag onze dinerkaart!

LUNCH

