LUNCHKAART		

LUNCH
Lunchkaart tot 17.00 uur
= vegetarisch gerecht

= vegetarisch mogelijk

Broodplankje

Twee frikandellen 				
9,45
met brood of met boerenfritesmet mayonaise en curry
Twee kroketten					 9,95
met brood of met boerenfrites met grove mosterd en
mayonaise			

Breekbroodjes met kruidenboter, pesto en aïoli 6,25

Super tosti’s

Soepen

Tosti ham en kaas 				
6,95
Tosti ham, kaas en ananas			
7,50
Tosti ham, kaas en pesto			
7,50
Tosti salami en kaas 				
7,50
Tosti gerookte zalm met kaas en rode ui
7,95
Tosti geitenkaas & serranoham 			
7,95
met rode ui en een dip van stoofpeer			

Tomatensoep 					 6,95
Soep van de dag				
6,95
vraag het aan onze bediening 			
					

Rijk belegde broodjes

Hierbij keuze uit een donkere boerenbol of witte Italiaanse
bol . Vrij van E-nummers en zonder toegevoegde geur-, kleuren smaakstoffen

Gerookte zalm					 11,50
met sla, gekookt ei, rode ui, kappertjes en een honing
mosterd dressing
Warme beenham				 10,50
met sla, brie, zongedroogde tomaten en een honing
mosterd dressing
Gezond						 9,95
met sla, ham, kaas, tomaat, rode ui, komkommer,
gekookt ei en een kruidenmayonaise
						
Rundercarpaccio 				 12,50
met sla, pijnboompitten, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaten en een truffelmayonaise
			
Broodje van de week 				
11,50
elke week wisselend rijk belegd broodje, vraag het aan
onze bediening		
Italian burger (100% rundvlees) 		
12,50
met sla, aïoli, tomaat, verse buffelmozzarella, rode ui
en boerenfrites met mayonaise 		
Beachclub NU burger (100% rundvlees) 		
12,50
met sla, dressing, kaas, augurk, rode ui, tomaat,
gebakken ei, bacon en boerenfrites met mayonaise
Beetburger NU (vegetarische burger)		
11,50
met sla, dressing, tomaat, rode ui, geitenkaas,
boerenfrites en mayonaise				

Lunchgerechten

Hierbij keuze uit een rustiek donker of wit gesneden
landbrood . Vrij van E-nummers en zonder toegevoegde geur, kleur- en smaakstoffen

Clubsandwich gerookte zalm			
11,50
met sla, kaas, tomaat, komkommer, rode ui, bacon,
gekookt ei, dressing en boerenfrites met mayonaise
Clubsandwich gerookte kiprollade		
11,50
met sla, kaas, tomaat, komkommer, rode ui, bacon,
gekookt ei, dressing en boerenfrites met mayonaise
Clubsandwich geitenkaas serranoham		
11,50
met sla, tomaat, komkommer, rode ui, gekookt ei,
dressing en boerenfrites met mayonaise
Uitsmijter 					 9,75
met ham en/of kaas

Plate gerechten tot 17.00 uur

Onze plate gerechten worden geserveerd met gemengde
salade, boerenfrites en mayonaise

Gebakken Hollandse kogelbiefstuk 		
22,95
met kruidenboter
				
		
Gevulde wrap					 17,50
met gewokte groenten en gegratineerd met
verschillende soorten kaas			
Vis van de dag					
21,95
vraag het aan onze bediening				
Kipsaté (ca. 250 gram) 				
20,95
met atjar, gedroogde uitjes, kroepoek en satésaus
		
Langzaam gegaarde gelakte spareribs 		
20,95
onze specialiteit

Maaltijdsalades

Zowel met de lunch als met diner te bestellen

Rundercarpaccio 				 16,75
met gemengde salade, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise, zongedroogde
tomaten, komkommer, tomaat en breekbroodjes
		
Gerookte zalm 					 16,75
met gemengde salade, gekookt ei, rode ui, komkommer,
tomaat, kappertjes, dillemayonaise en breekbroodjes
Geitenkaas					 16,75
met gemengde salade, walnoten, stoofpeer,
zongedroogde tomaten, tomaat, komkommer,
kruidenmayonaise en breekbroodjes 		
				
Kiprollade 					 16,75
met gemengde salade, gekookt ei, rode ui, tomaat,
komkommer, kruidenmayonaise en breekbroodjes

NU kids meNU’s tot 12 jaar		

Onze Kids meNU’s worden geserveerd met:
boerenfrites / mayonaise / appelmoes

Kipnuggets 					 6,95
Frikandel 					 6,95
Bitterballen 					 6,95
Mini spareribs 					 11,95

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

DINERKAART		

DINER
Dinerkaart vanaf 17.00 uur
= vegetarisch gerecht

= vegetarisch mogelijk

Broodplankje

Breekbroodjes met kruidenboter, pesto en aïoli 6,25

Voorgerechten
Proeverij voor twee 				 21,95
Laat u verrassen!
Tomatensoep 					 6,95
Soep van de dag 				
vraag het aan onze bediening

6,95

Gepelde garnalen 				 11,50
met fijngesneden groenten, knoflook
en licht pikante saus
					
Geitenkaas & serranoham 			
11,25
met walnoten, pijnboompitten, sla,
zongedroogde tomaten en stoofpeer
			
Rundercarpaccio 				 12,50
met pijnboompitten, sla, Parmezaanse kaas,
zongedroogde tomaten en een truffelmayonaise
Carpaccio van rode biet				 9,75
met geitenkaas, walnoten, pijnboompitten, sla,
dungesneden appel en een balsamicostroopje
Vistrio drie gerechten 				
11,50
met wisselende soorten vis
						

Vleesgerechten
Gebakken Saltimbocca 				
22,75
van kipfilet, gevuld met roomkaas, omwikkeld met
serranoham en tomatensalsa 		
Gebakken Hollandse kogelbiefstuk 		
24,75
met een saus naar keuze				
		
Gebakken varkenshaas 				
23,50
met een saus naar keuze				
			
Gelakte spareribs 				 21,50
langzaam gegaarde gelakte spareribs
Varkenshaassaté (ca. 300 gram) 		
24,75
met satésaus, kroepoek, gedroogde uitjes en atjar
Kipsaté (ca. 250 gram) 				
22,75
met satésaus, kroepoek, gedroogde uitjes en atjar
Gebakken varkensschnitzel (ca. 300 gram)
met een saus naar keuze

22,75

Keuze uit: huisgemaakte kruidenboter, aïoli, satésaus,
pepersaus of bospaddenstoelentruffelroomsaus

Visgerechten
Vis van de dag					
vraag het aan onze bediening

25,25

Gebakken slibtongen 				 23,50
met huisgemaakte remouladesaus
Gebakken zalmfilet 				
met hollandaisesaus
				

25,25

Vegetarische gerechten

Geitenkaas quiche				 18,50
met een salade van rode biet, noten en een
balsamicostroopje 		
Beetwellington 				 18,50
met een frisse salade, noten
en een balsamicostroopje
		
Gevulde wrap 					 18,50
met gewokte groenten en gegratineerd met
verschillende soorten kaas 		
Onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd
met dagverse groenten, boerenfrites en mayonaise

Bijgerechten
Gemengde salade				 4,50
Gebakken aardappelen				 4,50

Nagerechten
Proeverij voor twee				
Laat u verrassen!		

15,75

NU Iced coffee 					
7,95
met Baileys-ijs, karamel en slagroom
					
Dame blanche					 7,95
met drie bollen vanilleroomijs, echte warme
chocoladesaus en slagroom
Chocolade verwennerij 				
met diverse lekkernijen van chocolade

7,95

Crème brulee 					 7,95
met frambozensorbet ijs en slagroom
		
Kaasplankje NU					 11,95
met diverse kazen, breekbroodjes en walnoten 		
		
Koffie de luxe NU koffie of thee naar keuze
5,95
met zoete lekkernijen 					
(Bij een speciale koffie of verse thee, een meerprijs
van € 1,50)

NU kids meNU’s tot 12 jaar
Onze Kids meNU’s worden geserveerd met:
boerenfrites / mayonaise / appelmoes
Kipnuggets 					 6,95
Frikandel 					 6,95
Bitterballen 					 6,95
Mini spareribs 					 11,95

NU kids ijs

Een bol Oreokoekjes ijs of vanille roomijs
4,25
met snoep / slagroom 			

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

