Lunchkaart (tot 17.00 uur)
soep

heerlijke broodjes

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
= NIET VERKRIJGBAAR IN WERVERSHOOF EN ZAANDAM

club sandwiches

Tomatensoep (V) - € 5,50
met bosui en croutons

U kunt kiezen uit een wit of meergranen broodje

Pittige uiensoep - € 5,50
met een kaasbroodje

Oude Beemster kaas met grove mosterd (V) - € 5,50

Club brie met sla, paprika, lente ui, gekarameliseerde
walnoten en honing dressing (V) - € 10,95

Wisselende soep, elke keer weer anders - € 5,50

Boeren ham - € 4,50

Wij serveren bij de soep brood met aioli
Alle soepen zijn huisgemaakt

Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei (V) - € 6,50

Club carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas,
pesto en pijnboompitten - € 10,95

flaguette (soort tosti)
Flaguette ham en kaas (V) - € 4,50
Flaguette ham, kaas en ananas - € 5,00

Kaas (V) - € 4,50

Rosbief - € 6,50
met truffelmayonaise, sla en komkommer
Carpaccio - € 8,95
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pesto of truffelmayonaise
Broodje huisgemaakte gehaktbal XXL - € 7,50
(circa 200 gram) met grove mosterd en jus

Flaguette geitenkaas met honing (V) - € 5,00

Japanse teriyaki biefstuk reepjes - € 10,95
met paprika, champignons en ui

Flaguette Gewoon Lekker anders (V) - € 5,50
met mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola en pesto

Huisgemaakte tonijnsalade - € 7,50
met rode ui en augurk snippers

Flaguette gerookte zalm - € 8,00
met roomkaas en rode ui

Gerookte zalm - € 9,95
met een frisse yoghurtdille dressing

een ei hoort erbij
Drie kakel verse eieren met heerlijk wit
of bruin rustiek brood
Uitsmijter ham, kaas of spek (V) - € 7,00
Uitsmijter (rosbief

) of ham en kaas - € 8,00

pannenkoeken
Pannenkoek naturel (V) - € 7,00
Pannenkoek met kaas, spek of appel (V) - € 8,00
Pannenkoek met kaas en spek - € 9,00
Pannenkoek Dame Blanche (V) - € 9,95
met bolletje vanille ijs met chocolade saus
Pannenkoek met diverse soorten fruit (V) - € 9,95

Boterham met een Bourgondiër draadjes
rundvlees kroket en grove mosterd - € 4,75
Twee heerlijke boterhammen met twee Bourgondiër
draadjes rundvlees kroketten - € 8,50

gewoon lekker genieten
Doe eens wat anders en kies voor een Focaccia broodje
Focaccia huisgemaakte filet americain - € 7,50
met ei, ui en geraspte Parmezaanse kaas.
Focaccia hete kip - € 7,50
met rode pepers, taugé, ui, paprika en ijsbergsla
Focaccia Caprese (V) - € 7,50
met mozzarella, tomaat, pijnboompitten en pesto
Focaccia met gebakken brie (V) - € 7,50
en tomatenjam, amandelen en rucola
Focaccia Vitello Tonato - € 9,50
met gebraden kalfsvlees, tonijn mayonaise en kappertjes

Club kip met sla, bacon, ui, tomaat, ei,
komkommer en Hellmann’s mayonaise - € 9,95

Club rosbief met sla, tomaat, komkommer, ui,
ei, geraspte kaas en Hellmann’s mayonaise - € 10,95

aanrader!

Club filet americain met ei, ui, sla,
kappertjes, komkommer en Parmezaanse kaas - € 10,95
Club huisgemaakte gerookte makreel salade - € 10,95
met komkommer, tomaat en ui
Club zalm met sla, kruidenkaas,
rode ui, ei en yoghurt dilledressing - € 11,95
Al onze clubs worden geserveerd met een mini tomatensoepje
en naturel chips. (I.p.v. chips, friet € 2,50 extra)

maaltijd salades

flammkuchen
klein € 8,95 - groot € 13,95 - volkoren € 13,95
Geit met geitenkaas, rucola, gekarameliseerde walnoten,
peer en honing (V)
Italiaans met mozzarella, zongedroogde tomaat, pesto
en pijnboompitten (V)
Hartig met serranoham, truffel, Parmezaanse kaas en zon
gedroogde tomaatjes
Rund met runder carpaccio, Parmezaanse kaas en pesto of truffel
Zalm met gerookte zalm, rode ui, wasabi mayonaise en rucola
Pulled chicken met pulled kip, prei, rode ui, rucola en bbq saus

gewoon lekkere trek
Stoer broodje hamburger - € 13,50
met sla, tomaat, komkommer, ui, bacon, cheddar kaas,
Hellmann’s mayonaise en Hellmann’s ketchup geserveerd met friet
Royaal portie kipsaté - € 13,95
met pindasaus, friet en salade

Holtkamp mini kaaskroketjes (V) - € 12,95
met frisse salade

Huisgemaakte Belgisch stoofvlees - € 14,95
met friet en frisse salade

Hollandse geitenkaas salade (V) - € 13,95
met gemengde noten en honingdressing

Oosterse biefstuk reepjes in teriyaki saus - € 15,95
met paprika, ui, champignons, friet en salade

Griekse calamaris salade - € 13,95
met heerlijke kleine inktvisringen

Huis gemarineerde spare ribs - € 17,95
(Gewoon onwijs Lekker) met friet en salade

Italiaanse Caesar salade (V) - € 13,95
met of zonder stukjes kip en huisgemaakte dressing

Fish & Chips, scholfilet - € 17,95
met friet en remouladesaus

Onze salades worden geserveerd in een eetbare bowl
en met brood met aioli

Drie sliptongetjes - € 19,95
met remouladesaus, friet en salade

gewoon lekker bourgondier 12-uurtje
Mini kopje tomatensoep
Boterham met Bourgondiër kroket
Boterham met ham of kaas en een gebakken ei
Stokje saté met pindasaus en casave

