Let op!
Onbeperkt à la carte lunchen
kan alleen in onze vestigingen 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
Mini kopje erwtensoep met een focaccia belegd met stukjes rookworst en gesmolten kaas
SALADES
Caesar salade met of zonder stukjes kip V
Hollandse geitenkaas salade met gemengde noten en honingdressing
Holtkamp kaaskroketjes met zoetzure chioggia biet en mosterdmayonais V
Salade met inktvisringetjes V
Groene salade met huisgemaakte dressing
BROODJES
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje
Mini broodje

kaas V
ham				
kroket
frikandel			
warm vlees met pindasaus
kipburger met cheddar kaas en pikante mayonaise
tonijnsalade
gerookte zalm
geitenkaas met honing V

U kunt bij elk item gratis brood of friet bestellen.
V = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
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DIVERSEN
Bonbon van gerookte zalm met frisse yoghurt-dressing
Gebakken champignons in knoflookroomsaus geserveerd met een crostini V
Polenta met gedroogde ham en aioli V
Spareribs met knoflooksaus en een rösti rondje
Griekse kip wrap met bacon, mint en crème fraîche
Quesadillas met knoflook gamba’s en limoen mayonaise
Huisgemaakte loempia gevuld met pulled pork en een zuurkoolsalade met truffel
Gado Gado burger met kippendijen, taugé, witte kool en pindasaus
Belgisch stoofvlees met heerlijke frieten
Mini pizza salami speciaal met twee soorten salami en mascarpone
Spicy chicken wings met knoflooksaus
Vis casserole met gesmolten kaas en kruiden met een stukje boerenbrood
Bucatini (tagliatelle pasta) met grove ratatouille en gorgonzola saus V
Kip cashewnoten met gebakken nasi, bosui en gebakken uitjes
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DESSERT
Dame Blanche, Mövenpick vanille-ijs met warme chocoladesaus
Heerlijk frisse vruchtensorbet met Mövenpick sorbet ijs
Stroopwafel tiramisu bereid met caramel koffie en vanille-brownie ijs
Huisgemaakte bokkenpoot met caramelparfait en vanille crème fraîche
Huisgemaakte cheesecake met Mövenpick vanille-brownie ijs
Huisgemaakte chocoladetaart met Mövenpick Swiss chocolade-ijs
Proeverij Gewoon Lekker
Koffie / thee met een chocolade feestje
per glas € 5,95
per fles
Dessertwijn

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 7,95
€ 7,95
€ 15,95

