~ SANDWICHES ~

~ SALADS ~
klein

groot

Caesar salad
8,95 14,95
Little gem sla, Parmezaan, ei, bacon, kip,
gemarineerde ansjovis & caesar dressing		
“Poke Bowl”
Hawaiiaanse salade met rijst, zalmtartaar,
sojabonen, wortel, avocado, mango salsa &
soja-sesamdressing

8,95 14,95

~ BITES ~
Brood met aioli & tapenade 4,25
Fine de claire oesters
per stuk
Spiering
6,95
Pekingeend bitterballen,
6 stuks
7.95
Calamari, 6 stuks
4,95
Bitterballen, 6 stuks
4,95
Kaassoufflés, 6 stuks
4,95
Bittergarnituur gemengd
16 stuks
11,95
Plank “De Kust”
Brood, olijven, gemarineerde
ansjovis, Reypenaer kaas,
truffelworst, bitterballen,
calamari & dips
15,95

~ SMOOTHIES ~

Sandwich Carpaccio
9,75
met Parmezaan, kruidentuintje, geroosterde
nootjes, truffel mayonaise & verse friet		
Kroketten op brood
keuze uit garnalen, rundvlees of groenten

8,50

Uitsmijter (drie eieren) op brood
+ 0,50 euro per topping ham, kaas, of spek

6,50

~ BITES ~
~ SWEETS ~

~ SANDWICHES ~

~ WARM ~

Clubsandwich
kaas, bacon, kipfilet, ei & verse friet

9,75

California Club
zalm, avocado, kaas, ei & verse friet

9,75

Veggie Club
9,75
Hummus, gegrilde groenten, tapenade & verse friet
Sandwich Tuna Melt
met tonijnsalade, tomaat, kaas, chili mayonaise &
verse friet

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

Citroen taart
Nick’s Cheesecake
Oreo Brownie

9,75

klein

Gamba pil pil
met brood en salade

groot

9,95 15,95

Mosselen a la de kust
met brood & friet		 17,95
Dungesnede gegrilde entrecote
met rucola, Reypenaer, salsa verde &
brood		9,95
Thaise rode curry soep
met taugé en ei		 6,95
Bouillabaisse
met rouille & brood

4,95
4,95
4,95

8,95 14,95

Tosti (ham & kaas)
3,50
BammetjeSIDE DISH
2,95
(kaas, jam, pindakaas
of hagelslag)
Kindermenu
8,75
met kibbeling of kipnuggets
salade,friet en appelmoes
Poffertjes met boter en
5,50
poedersuiker
Perenijsje
1,50

~

~
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