~ SANDWICHES ~

~ SALADS ~
klein

groot

Caesarsalade met romaine sla, kipfilet,
ansjovis, spek, parmezaan, ei en croutons

8.75 / 17.50

Salade gerookte zalm met romaine sla,
guacamole, ei en croutons

8.75 / 17.50

~ BITES ~
Brood met dip
Borrelnootjes
Olijven
Gemarineerde ansjovis
met brood
Dungesneden serranoham
Manchego
Calamari, 8 stuks
Bitterballen, 6 stuks
Kaasstengels, 8 stuks
Pekingeend bitterballen,
6 stuks

3.50
3.00
3.75
6.50
9.50
6.50
6.50
6.50
7.50
8.50

~ SMOOTHIES ~

Broodje Vitello tonnato, dungesneden kalfsvlees
met tonijnmayonaise

7.95

Broodje tonijnsalade augurk, kappertjes en
rode ui

6.95

Uitsmijter + 1 euro per topping ham, kaas of spek

6.50

Zweedse flatbread tosti ham en kaas

6.50

Zweedse flatbread tosti tuna melt

6.50

~ BITES ~
~ SWEETS ~

~ SANDWICHES ~
Clubsandwich kaas, bacon, ei en kipfilet
Clubsandwich vega geitenkaasmousse en
zoete aardappel hummus
Clubsandwich Kust tonijnsalade, gerookte zalm
en guacamole
Kroketten keuze uit rundvlees of vegetarisch

~ WARM ~
9.75
9.50
10.50
7.50

klein

RAADPLEEG ONZE FOODROL VOOR ONZE SPECIALS.
Heeft u een voedsel allergie? Geef dit dan door aan
de bediening, wij houden hier altijd rekening mee.

6.95

Strawberry cheesecake

7.50

groot

Vitello tonnato (koud) dungesneden
kalfsvlees met tonijnmayonaise en
gefrituurde kappertjes

8.75 / 17.50

Sashimi van zalm en tonijn (koud)
met wakame, wasabi en sojasaus

9.25 / 18.50

Gamba’s pil pil Knoflookolie,
pil pil pepertje en brood

8.75 / 17.50

Mosselen a la de kust met friet

Taart van Holtkamp

18.50

~ SIDE DISH ~

Frites met rozemarijn
4,00
zout en Brander
mayonaise		

Catch of the day met salade

dagprijs

Soep van de week

dagprijs

RAADPLEEG ONZE FOODR

8.95

VOLG ONS OP
Heeft
u een voedsel allerg
SOCIAL
MEDIA

Zweeds flatbread met zoete aardappel
hummus, mozzarella en zontomaat
Gegrilde entrecote met rucola,
parmezaan en truffelmayonaise

Groene salade

3,75

de bediening, wij houden h

9.25 / 18.50

ftigx

