Alleen in
Wervershoof en Zaandam

Onbeperkt à la carte lunchen voor het All-in bedrag van € 17,50 p.p.
U kunt zoveel bestellen als u wilt van 12:00 tot 15:00 uur.
Hoe werkt onbeperkt lunchen:
Uw lunch begint met een heerlijk amusesoepje en brood met Aioli.
Hierna mag u onbeperkt gerechten van de onderstaande menukaart uitkiezen
net zo lang tot u voldaan bent.

SOEP
Tomatensoep met bosui V
Pittige uiensoep met een kaasbroodje
Wisselende soep, elke keer weer anders
SALADES
Caesar salade met of zonder stukjes kip V
Huisgemaakte ei-truffelsalade met rucola en krokante papadum V
Beemster mini kaaskroketjes met
frisse koolsalade en een dip van appelstroop V
Gemarineerde courgette met feta, zongedroogde tomaat en gebrande amandelen V
Salade met inktvisringetjes
Groene salade met huisgemaakte dressing V
BROODJES
Mini broodje kaas V
Mini broodje ham				
Mini broodje kroket			
Mini broodje met rookworst en zuurkool
Mini Italiaanse hamburger met truffelmayonaise
Mini broodje tonijnsalade
Mini broodje gerookte zalm
Mini broodje frikandel
Mini broodje geitenkaas met honing V
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DIVERSEN
Italiaanse kaasfondue met focaccia croutons en groenten dippers V
In witte wijn gekookte mosselen met groenten en cocktailsaus
Spareribs met knoflooksaus en een rösti rondje
Open wonton met warme geitenkaas, honing en walnoten V
Huisgemaakte gekruide nacho’s met cheddar dip, salsa en quacamole V
Surinaamse nasi met kipsaté, pindasaus en gebakken uitjes
Belgisch stoofvlees met heerlijke frieten
Mini pita met kip gyros, tzatziki en rode ui
Krokant gebakken schol met remoulade saus en frieten
Spicy chicken wings met tuinkersmayonaise
Pesce al forno, heerlijke kabeljauw uit de oven Italiaans bereid
Penne pasta met truffel roomsaus, paddestoelen en Parmezaanse kaas V
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DESSERT
Dame Blanche, vanille-ijs met warme chocoladesaus
Heerlijk frisse vruchtensorbet
Stoofperen crumble met yoghurtmouse en cinnamon (kaneel ijs)
Bretonse appeltaart met custard, vanillesaus en witte chocolade-ijs
Crème brûlée met caramelita ijs en slagroom
Huisgemaakte cheesecake met vanille-brownie ijs
Huisgemaakte chocoladetaart met Swiss chocolade-ijs
Proeverij Gewoon Lekker
Koffie / thee met een chocolade feestje		

U kunt bij elk item gratis brood of friet bestellen.
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