BROOD EN PLANK
 Brood met aioli en geroosterde
paprika hummus
 Hapjes plank voor 1 persoon;
quesadillas, runderpastrami,
gerookte zalm, brie, brood en sauzen
SOEPEN (geserveerd met brood)
 Ratatouille soep met Franse ham
 Zaanse grove mosterd soep met
gerookt spek
OMELETTEN (keuze uit bruin of wit brood)
 Gerookt spek, uien en oude kaas
 Mexicaans: paprika, mais en gehakt
 Tomaat, bosui en gegrilde courgette
BROODJES (keuze uit bruin of wit brood)
 Tosti-de-Luxe, oude kaas, tomaat,
boerenachterham, bechamel en
zachte jalapeño saus
 Quesadillas gevuld met kip, manchego,
mais en chilisaus
 Runderpastrami van onze smoker met
rendangsaus en rode kool atjar
 Huisgerookte zalm met bieslook roomkaas
en ingemaakte augurk
 Broodje brie uit de oven met walnoten,
balsamico en pompoen pitten
 Gemarineerde dungesneden eendenfilet,
gebakken paddenstoelen en rode ui chutney

MAALTIJDSALADES (geserveerd met brood en boter)
 Runderpastrami, zoet zure komkommer
en Indische saus
 Huisgerookte zalm met pompoen pitten,
groene kruiden crème fraîche en croutons
 Gegrilde courgette met tomaten,
camembert en walnoten
SPECIALITEITEN (geserveerd met friet )
 CLUB SPECIAL
Pulled pork, sriracha, coleslaw,
skuumkoppe saus en friet
 Vitender kalfs rib eye van de grill (200 gr)
met rucola pesto, parmezaan en tomaat
 IJsselvallei runder entrecôte van de grill
(200 gr) met gebakken uien,
champignonsaus en aioli
 Vers gedraaide lamscurry worst met
brood, kimchi, stilton en kimchisaus
 Mediteraanse zeebaars filet met
citroensaus
 Oosters gemarineerde kippendij spies
met authentieke pindasaus, zoet zure
komkommer en seroendeng
BURGER CORNER
 CLASSIC BEEF BURGER met bacon, tomaat,
augurk, cheddar en onze burger saus
 WILD BURGER met gebakken ui,
camembert, witlof en paddenstoelensaus
 VEGAN BURGER met gebakken ei, rettich,
bosui en Japanse saus

Optioneel bij te bestellen:
 Groene salade
 Verse warme groenten
 Zoete aardappel friet
SMOOTHIES
 Bosbessen en sinaasappel
 Peer en sinaasappel
 Appel en herfst specerijen (FROZEN)
PATISSERIE
 Citrus brownie met karamel ijs
 3 bollen vanille ijs met chocoladesaus
 Stoofpeer trifle met stroopwafel
en kaneel ijs
HAPJES
 Brood met aioli en geroosterde paprika
hummus
 Hapjesplank voor 1 persoon:
quesadillas, runderpastrami,
gerookte zalm, brie, brood en sauzen
 Oude kaas met mosterd
 Hollandsche bitterballen
 Chicken wings
 Gemengd bittergarnituur
 Charcuterie plank

Vergaderarrangementen

DE MARINECLUB

De Marineclub heeft 1 grote vergaderruimte

Grand Café Lunchkaart

geschikt voor vergaderingen tot 45 personen in
theater opstelling of 25 personen rond de tafel.
Ook hebben wij nog 3 vergaderruimten
variërend van 8 tot 15 personen.
De vergaderingen zijn standaard voorzien
van koffie, thee, mineraalwater, mintjes en
iets lekkers bij aankomst.
Deze vergaderingen kunt u uitbreiden
met verschillende opties:
Broodjes lunch
Zakenlunch
Zelf uw keuze maken van de Grand Café kaart
Vraagt u onze medewerkers

Tel: 0223 614225/657688

naar de mogelijkheden!

E-mail: MARINECLUB@MINDEF.NL
Website: WWW.MARINEOFFICIERSCLUB.NL

