SPECIALITEITEN (geserveerd met friet )

BROOD EN PLANK
• Desem breekbrood bol met groene

4.75

kruiden, oude kaas en gepofte knoflook aioli
• Hapjes plank voor 1 persoon;

• CLUB SPECIAL

PATISSERIE
12.95

Pulled beef, sriracha, coleslaw, amber8.95

biersaus en friet
• Warm gerookte zalm filet met dille-vissaus 16.95

polderhoen, Reypenaer kaas,

• Varkenshaas van de grill met brie, ui

• Gemarineerde kogelbiefstukspies (200 gr) 13.95

• Kreeftensoep met groene kruiden

4.50

• Aardappel-prei soep met spek

4.25

7.75

met pecannoten en honingsaus
• Wild zwijn ham met geweckte rode ui,

8.75
8.75

13.25

8.75

12.95

en augurk
• Reypenaer en geitenkaas met

9.50

pecannoten, paprika en tomaat
• Polderhoen filet van de smoker met
gekookt ei en croutons

7.95

5.50

SMOOTHIES
• Mango en sinaasappel

2.95

• Aardbei en sinaasappel

2.95

• Framboos en munt (FROZEN)

2.95

• Desem breek brood met groene kruiden, 4.75
8.95

Gerookte zalm, zwijn ham, gerookte

BURGER CORNER
12.95

ontbijtspek en rucola
augurk en vadouvan saus
12.95

MAALTIJDSALADES (geserveerd met brood en boter)
9.75

• Tiramisu trifle

• Hapjesplank voor 1 persoon:

komkommer en seroendeng

met wortelsalade en oude kaas
• Huis gerookte zalm met frisse venkel

5.50

oude kaas en gepofte knoflook aioli

met authentieke pindasaus, zoet zure

• VEGAN BEAN BURGER

en parmezaan

• Klassieke dame blanche

HAPJES

geserveerd met eigen groenten garnituur

• HERTEN BURGER met porchetta, tomaat, 12.95

mosterdsaus en bieslook
• Carpaccio met pesto, pijnboompitten

• COQ AU VIN: gestoofde polderhoenbout

• HALF OM HALF BURGER met piccalilly,

gebakken paddenstoelen en jagersaus
• Huisgerookte zalm met grove

met gepofte knoflook aioli

• Oosters gemarineerde kippendij spies

STARTERS
• Geroosterde Noord Hollandse geitenkaas

14.95

en champignons

SOEPEN (geserveerd met brood)

5.50

en vanille ijs

Gerookte zalm, zwijn ham, gerookte
brood en tafelzuur

• Warme Brusselse wafel met aardbeien

Optioneel bij te bestellen:
• Groene salade

2.25

• Verse warme groenten

2.75

• Zoete aardappel friet

3.25

polderhoen, Reypenaer kaas,
brood en tafelzuur
• Oude kaas met mosterd

3.95

• Hollandsche bitterballen

3.95

• Gemengd bittergarnituur

4.95
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