Dinerkaart

Vanaf 17.00 uur)

Voorgerechten
DESEMBROOD

VIS

GEBAKKEN ZALM of KABELJAUWFILET 18.00
6.50

gezouten boter, kruidenmayonaise

taartje van spinazie en feta, saus van gepofte paprika

VEGA

PLANKJE OM TE DELEN

19.50

FOCACCIA BURGER

15.00

GEROOKTE CARPACCIO

11.50

GROENTEQUICHE

14.00

spinata romana, coppa di parma, zwaardvis, gamba’s,
h’appetizers, manchego, bruschetta’s carpaccio

pesto, oude kaas, pijnboompitten,
rucola, truffel mayonaise

paprika relish, mozzarella, pompoenpitten,
rode ui, zoete aardappel frites

met groene salade

Hoofdgerechten worden geserveeerd met frites en salade

GARNALEN COCKTAIL

12.50

QUESADILLA

10.50

ijsbergsla, cocktailsaus, bonito flakes, citroen

zure room, paddenstoelen, gorgonzola,
geraspte kaas, rucola

Maaltijd Salade
GEITENKAAS

15.00

GEROOKTE CARPACCIO

15.00

gegratineerd, jonge geitenkaas, geitenkaas kroketje,
peer, gesuikerde noten, tapanade, honing mosterd dressing

Soepen
TOMAAT-PAPRIKA SOEP

4.50

UIENSOEP

5.00

pesto, oude kaas, pijnboompitten,
truffel mayonaise, cherry tomaatjes

room, gehaktballetjes

W W W. V A N B L E I S W I J K . N L

croutons, gegratineerd

Hoofdgerechten
(200 gram) - ratatouille, kalfsjus

SATÉ VAN KIPPENDIJEN

CHOCOLADE BAVAROIS

7.50

CREMA CATALANA

7.50

3 BOLLETJES VANILLE IJS

7.00

gegrilde ananas, kokos sorbet, yuzu

sinaasappel sorbet, kaneel, amandel

VLEES

TOURNEDOS

Desserts

19.50

vanille ijs met aardbeien en slagroom

16.50

atjar tjampoer, kroepoek, satésaus, krokante uitjes

SORBET

met vers fruit en slagroom

SPARERIBS

16.50

SCHNITZEL

16.50

Kindermenu

RUNDERBURGER

16.50

BORDJE FRIET MET EEN SNACK

gelakt, geserveerd met twee koude sauzen

groene salade, keuze uit peper- of stroganoffsaus

focaccia, piccalilly, rucola, cheddar,
gekarameliseerde ui

Allergie of dieetwensen? Laat het weten!

naar keuze (kroket/frikandel/3 kipnuggets),
mayonaise, appelmoes en waterijsje

7.50

5.00

Lunchkaart

Van 11.30 tot 16.00 )

Maaltijd Salade

Warme Lunch

GEITENKAAS

15.00

RUNDERBURGER

16.50

GEROOKTE CARPACCIO

15.00

SATÉ VAN KIPPENDIJEN

16.50

Club Sandwiches

FOCACCIA BURGER

15.00

8.00

CLASSIC

KROKETTEN BROOD

2 kroketten op brood met mosterd

gegratineerd, jonge geitenkaas, geitenkaas kroketje,
peer, gesuikerde noten, tapanade, honing mosterd dressing

pesto, oude kaas, pijnboompitten,
truffel mayonaise, cherry tomaatjes

komkommer, tomaat, ei, sla, gerookte kip,
bacon, guacamole

atjar tjampoer, kroepoek, satésaus,
krokante uitjes, frites

paprika relish, mozzarella, pompoenpitten,
rode ui, zoete aardappel frites

12.00

12 UURTJE

SPECIAL

12.00

ZUIDERZEE

14.00

CAPRESE

11.00

komkommer, tomaat, ei, sla, gerookte carpaccio,
pesto, oude kaas, truffel mayonaise

komkommer, tomaat, ei, sla, gerookte paling,
gerookte zalm, mosterd mayonaise

focaccia, piccalilly, rucola, cheddar,
gekarameliseerde ui, frites

tomaat, komkommer, mozzarella, basilicum,
balsamico mayonaise

12.00

keuze uit kleine soep, twee sneetjes brood,
kroket, ham en kaas, gebakken eitje

Soepen
TOMAAT-PAPRIKA SOEP

4.50

UIENSOEP

5.00

room, gehaktballetjes

W W W. V A N B L E I S W I J K . N L

croutons, gegratineerd

Luxe Broodjes
KAAS

jonge kaas, oude kaas, of jonge geitenkaas,
rucola, tapanade

GEROOKTE CARPACCIO

6.50

rode ui, augurk, gekookt eitje, mayonaise

DE GEHELE DAG TE BESTELLEN

WARM GEMENGD
9.50

pesto, oude kaas, pijnboompitten, rucola,
truffel mayonaise, cherry tomaatjes

FILET AMÉRICAIN

Snack en Bites
XXL bittergarnituur (20 stuks)

PORTIE H’APPNTIZERS

8.00

ZOETE AARDAPPELFRITES

5.50

BITTERGARINTUUR

0.90

(9 stuks)

8.00

met brander mayonaise

ZALM

9.50

zalmsalade, gerookte zalm, piccalilly, komkommer

GEITENKAAS

gegratineerd, peer, gesuikerde noten,
tapenade, honing mosterd dressing

Allergie of dieetwensen? Laat het weten!

15.00

per stuk

9.50

BITTERBAL
KAASTENGEL®
VLAMMETJE®
KROKANTE CHICKENBITE

