Lunchkaart (tot 17:00 uur)

Menukaart (vanaf 12:00 uur)
Soepen

Sandwiches Bruin of wit vloerbrood
Jong belegen Beemsterkaas met chutney van
tomaat en ui
Achterham met honing-mosterdmayonaise
1 of 2 rundvleeskroketten 				
3,75
(ook vegetarische kroket mogelijk)
Rosbief met truffelmayonaise
Tonijnsalade met tomaat, ui, kappertjes, augurk,
mayonaise en peterselie
Amsterdammertje: ossenworst, filet americain
gegarneerd met ui, ei en zure bom
Sandwich ‘Spaarnwoude’ gegrilde kipfilet, bacon,
komkommer, tomaat, rode ui, augurk en
remouladesaus
Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, komkommer
en mosterd-dillesaus

7,00
7,50
7,50
9,00
8,50
9,00
11,00
12,00

Luxe witte bol ‘rustiek’
Steak ‘Argentina’ gegrilde plakjes Zuid-Amerikaans
rund en pittige chimichurri
‘Italian’ style met mozzarella, tomaat en pesto uit
de oven

Croque’s

9,00
8,50

In de pan gebakken tosti met eierkorst

Ham en kaas
Kaas en tomaat

5,50
5,50

Chef’s Plateau Ook ‘s avonds te bestellen
Vis: gerookte zalm, 2 bacalao kroketjes, tonijnsalade,
Thaise kokossoep met gamba en 2 mini broodjes
Vlees: serranoham, truffelsalami, 2 kalfskroketjes,
carpaccio,Thaise kokossoep met kip en
2 minibroodjes

Scharreleitjes

12,00
12,00

Bruin- of wit vloerbrood

Omelet ham, champignons, tomaat, ui en jong
belegen Beemster kaas
Uitsmijter jong belegen Beemster kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter ham
Uitsmijter ham & gesmolten kaas

Wilt u een broodje meenemen?
Bolletje ham of kaas 2,75

9,50

Klein Groot

Thaise kokossoep met gamba’s
Pomodori crèmesoep met basilicum en lente-ui
IJmuidense vissoep van Noordzeevis en garnalen

Salades

4,50 7,00
4,00 6,50
4,75 7,50

Geserveerd met 2 minibroodjes

Cocktail van Hollandse garnalen met whiskeysaus
Gebakken kippendij, spek, cherrytomaat, rode ui,
avocado en Caesar dressing
Gerookte zalm, mosterd-dillemayonaise, komkommer,
kappertjes en rode ui
‘Beef Teriyaki’ diamanthaas met lente-ui en
champignons op salade met paprika, rode ui,
komkommer en wortel
Gebakken geitenkaas, groene appel, zongedroogde
tomaatjes, komkommer en gesuikerde walnoten
Rundercarpaccio met pesto, mayonaise, olijven
Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

14,00
11,00 16,00

Extra brood en boter

2,75

11,00 16,00
11,00 16,00
11,00 16,00
10,00 15,00

Classics
Kipdijsaté met pindasaus, aardappelsalade, atjar, tomaat
en komkommer, geserveerd met frites & brood
Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelsalade, atjar,
tomaat en komkommer, geserveerd met frites & brood
Cheeseburger ‘Black Angus’ met kaas op luxe
briochebol, barbequesaus, augurk, tomaat en frites
Vegetarische burger op luxe briochebol, rode ui,
barbequesaus, augurk en tomaat
Fish and Chips: gefrituurde kabeljauwfilet met
remouladesaus, frites en salade

17,50
17,50
14,00
14,00
17,00

Pastaschotels
Tagliatelle met gamba’s, cherrytomaten, lente-ui,
olijfolie met rode peper en knoflook, koriander,
basilicum en Parmezaanse kaas
Tagliatelle met zongedroogde tomaat, spinazie,
champignons, basilicum en Parmezaanse kaas

7,50
7,50
7,50
9,00

18,50
16,50

Top beefgerechten
Ierse “Black Angus” kogelbiefstuk, saus van champignons 18,50
en tuinkruiden, frites en salade
Zuid-Amerikaanse runderentrecote van de grill met pittige 21,50
chimichurri, frites en salade
Australische “Steak” van graangevoerd rund, saus van
24,50
sjalotjes en zwarte knoflook, frites en
seizoensgroenten

Specialiteiten
Vraag onze bediening naar de specialiteiten

Desserts
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom
Vanille-ijs met aardbeien en slagroom
Rum-rozijnenijs met boerenjongens en slagroom
Amarena kersenijs met stukjes brownie en slagroom
Hazelnootijs, walnotenijs en pistache-ijs met gesuikerde
noten en slagroom
Tiramisu mascarponedessert met likeur, koffie, lange
vingers en cacao
Kinderijsje: vanille-ijs met aardbeiensaus en slagroom

6,50
7,00
6,50
6,50
6,50
6,50
4,00

Bits and Bites
‘Longest drive’ royaal plateau met diverse hapjes
‘Hollands bittergarnituur’ leverworst, ossenworst,
bitterballen, kaas, kaastengels en
gehaktballetjes in pindasaus
Ossenworst met rode ui
]ong belegen Beemster kaas
Oude Reypenaar kaas
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks)
Gemengd warm bittergarnituur (16 stuks)
Kaastengels met chilisaus
Vlammetjes met pindasaus
Kaasplankje: 3 kaasjes met vijgenbrood en 2 minibroodjes
broodplankje met kruidenboter en aïoli

27,50
17,50
6,50
6,25
7,00
6,25
11,00
7,25
7,25
9,50
5,00
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Informeer naar onze weekspecials

Heeft u vragen over allergenen? wij helpen u graag

