VOORGERECHTEN
Plankje brood

4,75

Huisgemaakt brood met tapenade en kruidenboter

SOEPEN:

Uiensoep

5,50

Rode ui, knoflookcrouton en geraspte oude kaas

Soep van de dag

6,50

Dagelijks wisselend vraag het uw kelner

VOORGERECHTEN:

Ravioli (V*)

9,00

Vulling van knolselderij en truffeltapenade, schuimige
saus van parmezaan, gremolata

Carpaccio

10,50

Wieringerweide rund, pesto, rucola, grana padano

Zalm

9,75

Gemarineerd in rode bietjes, brandade van makreel

Gamba’s in Oosterse curry

11,00

Gebakken black tigers, licht pittig gemarineerd

Gerookte eendeborst

10,00

Huisgerookte Eendeborst, creme pastinaak,
balsamico reductie

Winter proeverij
(vanaf 2 personen)
Proeverij van voorgerechten geserveerd op een etagere

13,50 p.p.

Hoofdgerechten
VLEES

Saté 16,50 (190 gram) saté XXL (250 gr)
Varkenshaas spies met satésaus, kroepoek

18,50

Entrecote
Gegrild kalfsentrecote keuze uit rode wijnsaus,
peper of champignon roomsaus

19,50

Vlees special
Dagelijks wisselend, vraag het uw kelner

20,50

Hamburger
Rundvlees, tomatenchutney, gegrilde courgette,
gebakken ui, Old Amsterdam

15,50

Ossenhaasspies
Gegrild rund, keuze uit rode wijn saus, peper of
champignon roomsaus

19,50

HOOFDGERECHTEN
VIS

Sliptongetjes
3 Stuks, gebakken in de roomboter

21,50

Noordzee kabeljauwfilet
Gebakken, gemarineerd met miso

20,50

Zalmfilet
Gegrild, venkel beurre Blanc, Furikake

19,50

Vis van de dag
Rechtstreeks uit IJmuiden, naar gelang de aanvoer

21,50

VEGATARISCH

Alkmaarse gort
Ratatouille van winterse groenten en schuimige
saus van paddestoelen

16,50

Desserts
Crème brûlée
Speculaaskruiden, roomijs liquer 43

6,50

Dame blanche
Vanille ijs, chocoladesaus, slagroom

6,00

Geroosterde peer
Krokante wafel, parfait van hazelnoot

6,50

Choc-o-licious
Chocolade crème , chiboust van bosvruchten

7,00

Koffiedessert
3 Kleine nagerechten, koffie of thee

6,50

Friandises
Luxe bonbon, huisgemaakte zoetigheid

3,00 p.p.

Borrelkaart

Amsterdamse bitterballen
Per 10 stuks geserveerd met mosterd

8,00

Bittergarnituur
Per 16 stuks geserveerd o.a. samosa, kipkrokantjes,
garnalenkroketjes, kaastengels, bitterballen en
torpedogarnaal

11,50

Bieterballen/geitenkaaskroketjes
4 Stuks van beide geserveerd met mosterdmayo

7,00

Nacho’s cheese
Uit de oven met gesmolten kaas, jalapeno peper en
tomaat met quacomole en zure room

7,50

Mediterraans plateau
Mozzarella, mini buchettes, chorizo, Serrano
ham, olijven, bruschetta

11,50

Pulled pork
Zacht gegaard varkensvlees, barbecue saus

8,50

Amuse plateau
3 Stuks huis gerookte zalm, carpaccio, makreel

5,00

Gamba’s Oosterse curry
10 Stuks gebakken gamba’s , licht pittig gemarineerd

11,00

Lunchkaart
Uitsmijter
Extra ingrediënt: ham, kaas of spek 0,50

6,50

Pannenkoek
Extra ingrediënt: ham, kaas, spek of appel 0,50

7,00

Club sandwich
Polarbrood spek, omelet, chilimayonaise, ijsbergsla,
gerookte kip

9,00

Vis sandwich
Polarbrood, huis gerookte zalm, rivierkreeft,
ijsbergsla, gekonfijte limoendressing

9,00

2 kroketten
Amsterdams, Rundvlees, mosterd

6,75

Tonijnsalade
Appel, rode ui, kappertjes

7,00

LUNCHKAART
Carpaccio
Wieringerweide, kaas crème, pijnboompitjes,
rucola

8,50

Lunchproeverij vanaf 2 personen
Broodjes Wieringerweide carpaccio, gerookte
zalm, rundvlees kroketten

10,00 p.p.

UItgeester 12 uurtje
Tomatensoep, brood, kroket, tonijnsalade

8,50

Zalm
huisgerookt, citrus dressing, kappertjes, rode ui

7,50

Foccacia tosti
ham en of kaas, uit de oven

4,50

Pulled pork
Zacht gegaard varkensvlees, barbecue saus

8,50

Kinderkaart
Kindertomatensoep (V*)
Klein formaat

4,00

Kindermenu kroket/frikandel of kaasstengels
Friet,mayonaise, fruitig lekkers

7,00

Kinderpannenkoek (V*)
Stroop, poedrsuiker, appelmoes

6,50

Fish and chips
3 Vissticks, friet, mayonaise, fruitig lekkers

7,50

Pasta met tomatensaus (V*)
Pasta, tomatensaus, rucola, Parmezaanse kaas

7,00

Ijsbeker
Aardbeienijs, vanille-ijs, slagroom, lolly

4,00

