ZOETE LEKKERNIJEN

Appeltaart met slagroom

€ 2,95

Gefrituurd ijs

€ 5,50

Geserveerd met warme kersen

Coupe aardbei

€ 5,95

Verse aardbeien met vanille-ijs & slagroom

Sorbet

€ 5,75

Fris sorbetijs, vruchtjes, siroop, spuitwater & slagroom

BORREL KAART

Portie kaas & worst

€ 4,95

Met grove mosterd geserveerd

Portie ambachtelijke bitterballen

€ 5,50

10 stuks, met mosterd & mayo geserveerd

Portie Churros

€ 6,50

Met kaneelsuiker & dip van warme chocosaus

Portie mini frikandelletjes

€ 5,50

8 stuks, geserveerd met mayonaise

Vegetarische miniloempia’s

€ 4,95

10 stuks, geserveerd met chilisaus

Nacho’s uit de oven

€ 5,50

Met jalapeno, bosui, tomaat, kaas , guacomole & crème fraiche

Gemengd bittergarnituur

€ 5,95

10 stuks, gemengde frituurhapjes met 3 dips

TAPAS Plank

€ 9,50

Bitterballen, kaaspuntjes, miniloempia’s, sumosa, calamaris, olijven, breekbrood, aoli

MENUKAART

Lunch van 12.00 tot 16.00 uur

Diner van 17.00 tot 20.30 uur

BROOD

Tosti ham & kaas

€ 4,25

Gemaakt van tramezzino brood met een frisse groene salade

Kroketten met brood of friet

€ 7,95

Oerbrood met 2 ambachtelijke kroketten, roomboter, frisse groene salade

Panini Tuna Melt

€ 7,50
€ 7,25
€ 8,50

Vitello Tonato

€ 7,50

Salade huisgerookte zalm
Salade Geitenkaas

€ 10,50

€ 8,50

€ 9,95

Gepofte cherry tomaat, zongedroogde tomaat, pecannoot, croûtons
komkommer en honing/karameldressing

Salade Carpaccio

Roomkaas, bieslook, kappertjes, flinterdun gesneden rode ui, limoenmayo

Italiaanse uitsmijter

€ 5,95

Mesclun sla, kappertjes, rode ui, zongedroogde tomaat, limoenmayo

Huisgerookt!, uitgebakken spekjes, mangochutney

Bagel huisgerookte zalm

Breekbrood met kruidenboter
Dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise & groene salade

Warme panini gevuld met tonijn en kaas

Foccacia gerookte kipfilet

KOUDE VOORGERECHTEN

€ 12,50

Verse pesto, pijnboompitjes, uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas

Salami, tomaat, flinterdunne rode ui, oregano , kaas, 3 eieren

Twaalf-uurtje

€ 8,50

Schinkelse Sandwich Specialiteit

€ 8,50

Gevuld met ham, kaas, tomaat, komkommer, zongedroogde tomaat,
pijnboompitjes, gebakken eitje, mesclun sla en verse pesto

€ 4,95

Geserveerd met geroosterd brood & roomboter

Geroosterde romige paprikasoep

€ 4,95

€ 10,50

Westland Schnitzel van 180 gram
American Burger

€ 12,95
€ 14,50

€ 9,95

€ 17,95

Gebakken krieltjes,truffeljus, gebakken champignons

Kipsaté

€ 15,50

Met pindasaus, kroepoek, frisse salade & puntzak friet

Gebakken zeewolf

Gepofte cherry tomaat, zongedroogde tomaat, pecannoot, croûtons
komkommer en honing/karameldressing
Verse pesto, pijnboompitjes, uitgebakken spekjes, Parmezaanse kaas

HOOFDGERECHTEN

Bavette

Mesclun sla, kappertjes, rode ui, zongedroogde tomaat, limoenmayo

Salade Carpaccio

€ 4,95

Met bacon, cheddar, smokey bbq-saus, coleslaw, mandje friet

SALADE

Salade Geitenkaas

Geroosterde romige paprikasoep

Gegratineerd met tomaat, rode ui & kaas, coleslaw & puntzak friet

Geserveerd met geroosterd brood & roomboter

Salade huisgerookte zalm

€ 4,95

Geserveerd met geroosterd brood & roomboter
Geserveerd met geroosterd brood & roomboter

SOEP

Licht gebonden courgettesoep met uitgebakken spekjes

SOEP

Licht gebonden courgettesoep met uitgebakken spekjes

Oerbrood kroket, mini soepje, oerbrood gerookte zalm, groene salade

€ 17,50

Gebakken krieltjes, zeekraal met zongedroogde tomaat & basilicum olie

€ 12,50

Pasta Siciliana

€ 9,95

Fussili, verse basilicum, mozzarella, cherrytomaat, licht spicy paprika/tomatensaus

