Heerlijk onbeperkt proeven voor een All-in bedrag.
Wij noemen dit Gewoon Lekker...onbeperkt proeven!

€ 26,50

Onbeperkt à la carte eten voor een All-in bedrag.

kids menu

U kunt zoveel gangen bestellen als u wilt tot onze keuken om 22:00 uur sluit.

proeverij
Tomatensoep (V)
met bosui
Pittige uiensoep
met een kaasbroodje

specials

Calamaris inktvisringetjes uit de keuken van Gewoon Lekker
Wonton san choy bow
met oosters gehakt, gember, peper, knoflook, taugé en little gem

Wisselende soep, elke keer weer anders

Sushi Gewoon Lekker style
met gemarineerde zalm en krokante rijstblokjes

Caesar salade (V)
met of zonder stukjes kip

Kipsaté
met huisgemaakte atjar, satésaus en cassave

Geitenkaas crème (V)
met gekonfijte biet, zoetzure radijs en een gel van biet

Buffalo chicken wings
met blauwe kaas dip

Holtkamp kaaskroketjes (V)
met koolsalade en mosterdmayonaise

Mini pizza
met hete kip, mozzarella en bosuitjes

Huisgemaakte gerookte makreelsalade
op een crostini met Granny Smith en radijs

Loaded fries Bali
friet met rendang en zoetzure komkommer

Bruschetta (V)
met serranoham, tomatentapenade en crunch van olijven

Asian chicken, krokante kippendij
met Japanse sesamdressing, little gem en rode pepers

Rosbief
met boeren aardappelsalade en truffeljus

Krokante kipburger
met cheddar kaas, sla, tomaat en honing-mosterdsaus

Flatbread (V)
met gegrilde groente en spicy feta

Kipsalon GEWOON LEKKER
met pulled chicken, cheddar kaas, friet en truffelmayonaise

Gamba’s Piri Piri met bosui, tomaat en paprika

Spareribs
met uienringen en knoflooksaus

Gebakken champignons (V)
in knoflookroomsaus geserveerd met een crostini
Quesadillas
met vlammetjes gehakt en chili crème fraîche

Kogelbiefstukje
met pepersaus en aardappelkroketje
Huisgemaakte zuurkoolkroket met spekjus (V)

Huisgemaakte Cheeseburger springroll
Echt een aanrader!

Truffelrisotto (V)
met een gepocheerd ei en een saus van Parmezaanse kaas

Poké Bowl (V)
met kip, sojabonen, wakame, zoetzure komkommer en spicy mayo

Tempura kabeljauw
met currysaus en wasabi kroepoek

Bonbon van gerookte zalm
met frisse yoghurtdressing

Penne Quattro formaggi (V)
met gedroogde Spaanse ham en krokante kaas

Bij elke gang kunt u gratis extra bij bestellen:
brood met aioli, frieten en gemengde salade
met huisgemaakte dressing.

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën?
Laat het ons weten.

Ook kinderen kunnen bij ons onbeperkt kiezen uit
onderstaande gerechten:
Tomatensoep (V)

Cheeseburger springroll

Beef Tataki (dun gesneden rundvlees) + € 3,50
op een krokante papadum met knoflook chips, rode
peper, bosui en een Oosterse dressing

Uiensoep

Chicken wings*

Mini frikandellen*

Spareribs*

Carpaccio + € 3,50
met pesto dressing of truffelmayonaise

Mini broodje kroket

Kogelbiefstuk*

Kipnuggets*

Vissticks*

Dagvers sliptongetje + € 3,50

Saté met pindasaus*

Penne Quattro formaggi (V)
met gedroogde Spaanse
ham en krokante kaas

desserts

Kipsalon Gewoon
Lekker

Dame Blanche - € 6,95
Mövenpick vanille ijs met warme chocoladesaus

Krokante kipburger
met cheddar kaas,
sla, tomaat en honing
mosterdsaus

Heerlijk frisse vruchtensorbet - € 6,95
met Mövenpick sorbetijs

* Geserveerd met frietjes

Warme appelcrisp - € 6,95
met karamelsaus en vanille-ijs

Kinderen mogen ook uit de volwassen kaart kiezen.

Bastogne parfait - € 6,95
met vanillecrème en chocolade-kokos kroepoek
Huisgemaakte bokkenpoot - € 6,95
met caramelparfait en vanille crème fraîche
Huisgemaakte cheesecake - € 6,95
met Mövenpick caramelita ijs
Huisgemaakte chocolade taart - € 6,95
met Mövenpick hazelnoot ijs
Proeverij Gewoon Lekker - € 7,95
Dessertwijn per glas € 6,50

coffee specials
Spanish coffee, Irish coffee
Mexican coffee, Italian coffee
French coffee - € 7,50

restaurantgewoonlekker.nl
T 085 902 04 90
Volg ons op Facebook

Kinderen van 0 t/m 2 jaar - gratis
Kinderen van 3 t/m 10 jaar - € 9,50
Kinderijsje - € 3,95

huiswijnen
Zuid-Afrikaanse rood/wit/rosé
per glas € 3,95 - per fles € 17,95
Duitse zoete wit
per glas € 3,95 - per fles € 17,95
Prosecco
kleine fles € 6,95 - grote fles € 24,95
Chileense rood/wit/rosé
per glas € 4,95 - per fles € 23,95

wijntip!

Wij schenken alleen kraanwater bij gebruik van
een consumptie.
Om fouten te voorkomen is het bij tafels met meer dan
6 personen niet mogelijk om per persoon apart te betalen.

U ZE ELE N!
N
F ON GEH ALE
A
N IJ
VA U B N DE AFH
NT NGE OOK R)
U
K IGI RT UU
ST KAA 7.00
E
V CH T 1
N
LU (TO
soep
Tomatensoep (V)
met bosui en croutons
Pittige uiensoep
met een kaasbroodje

Lunchkaart (tot 17.00 uur)
€ 5,75

Wisselende soep, elke keer weer anders

€ 5,75

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

flaguette (soort tosti)
€ 4,95

Flaguette ham, kaas en ananas

€ 5,50

Flaguette geitenkaas (V)
met walnoot, rucola en honing

€ 5,50

€ 6,00
Flaguette Gewoon Lekker anders (V)
met mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola en pesto
Flaguette gerookte zalm
met roomkaas en rode ui

€ 8,50

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

€ 8,00

) of ham en kaas

U kunt kiezen uit wit of bruin rustiek brood
Kaas (V)

€ 4,75

Oude Beemster kaas (V)

€ 5,50

Boeren ham

€ 4,75

Gezond met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei (V)

€ 7,00

Rosbief met truffelmayonaise, sla en komkommer

€ 7,00

Carpaccio
€ 9,50
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, pesto of truffelmayonaise

Flaguette ham en kaas (V)

pannenkoeken

= NIET VERKRIJGBAAR IN WERVERSHOOF EN ZAANDAM

club sandwiches

heerlijk brood
€ 5,75

(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH

Broodje filet americain
met ei, ui en geraspte Parmezaanse kaas

€ 7,50

Ossenworst
met Amsterdams zuur en mosterdmayonaise

€ 7,50

Broodje van de week...

Onze bediening vertelt het u graag

Huisgemaakte tonijnsalade
met rode ui en augurk snippers

€ 7,50

Gerookte zalm met een frisse yoghurtdille dressing

€ 9,95

Caprese (V)
met mozzarella, tomaat, pijnboompitten en pesto

€ 7,50

Uw boterhammen met twee verschillende
soorten beleg € 4,50 extra

gewoon lekker genieten

Club kip met sla, bacon, ui, tomaat, ei,
komkommer en mayonaise

€ 10,95

Club rosbief met sla, tomaat, komkommer,
ui, ei, geraspte kaas en mayonaise

€ 10,95

Hartig met serranoham, truffel, Parmezaanse kaas en zon
gedroogde tomaatjes

Aanrader!

Club filet americain met ei, ui, sla,
kappertjes, komkommer en Parmezaanse kaas

€ 11,95

Al onze clubs worden geserveerd met een mini tomatensoepje
en naturel chips. (I.p.v. chips, friet € 2,50 extra)

maaltijd salades
Carpaccio salade
€ 13,95
met Parmezaanse kaas, pijnboompitten en pesto

€ 9,95

Pannenkoek met diverse soorten fruit (V)

€ 9,95

Japanse teriyaki biefstuk reepjes
met paprika, champignons en ui

€ 10,95

gewoon lekkere trek
Stoer broodje hamburger
met sla, tomaat, komkommer, ui, bacon, cheddar
kaas, mayonaise en ketchup geserveerd met friet

€ 13,50

Royaal portie kipsaté
met pindasaus, friet en salade

€ 13,95

€ 13,95

Huisgemaakte Belgisch stoofvlees
met friet en frisse salade

€ 14,95

Griekse calamaris salade
met heerlijke kleine inktvisringen

€ 13,95

Oosterse biefstuk reepjes in teriyaki saus
met paprika, ui, champignons, friet en salade

€ 15,95

€ 13,95

Huis gemarineerde spare ribs
(Gewoon onwijs Lekker) met friet en salade

€ 17,95

€ 13,95

Fish & Chips, scholfilet
met friet en remouladesaus

€ 17,95

Drie sliptongetjes
met remouladesaus, friet en salade

€ 19,95

€ 7,50

Pannenkoek Dame Blanche (V)
met bolletje vanille ijs met chocolade saus

Pulled chicken met pulled kip, prei, rode ui, rucola en bbq saus

Hollandse geitenkaas salade (V)
met gemengde noten en honingdressing

Huisgemaakte gehaktbal XXL
(circa 200 gram) met mosterd en jus

Asian chicken, krokante kippendij
€ 7,50
met Japanse sesamdressing, little gem en rode peper

€ 10,95

Club zalm met sla, kruidenkaas,
rode ui, ei en yoghurt dilledressing

€ 9,00

€ 9,00

Zalm met gerookte zalm, rode ui, wasabi mayonaise en rucola

€ 10,95

Twee boterhammen met twee Holtkamp
draadjes rundvlees kroketten

Pannenkoek met kaas en spek

Rund met runder carpaccio, Parmezaanse kaas en pesto of truffel

Club huisgemaakte gerookte makreel salade
met komkommer, tomaat en ui

Italiaanse Caesar salade (V)
met of zonder stukjes kip en huisgemaakte dressing

€ 8,00

Geit met geitenkaas, rucola, gekarameliseerde walnoten,
peer en honing (V)
Italiaans met mozzarella, zongedroogde tomaat, pesto
en pijnboompitten (V)

€ 4,75

Pannenkoek met kaas, spek of appel (V)

klein € 9,95 - groot € 13,95 - volkoren € 14,95

Club carpaccio met rucola, Parmezaanse
kaas, pesto en pijnboompitten

Boterham met een Holtkamp draadjes
rundvlees kroket
€ 7,00

€ 9,95

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

Gamba salade “Piri Piri”
met bosui, tomaat en paprika

Pannenkoek naturel (V)

flammkuchen

Onze salades worden geserveerd met brood en aioli

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

Heerlijk onbeperkt à la carte lunchen voor het All-in bedrag.
Wij noemen dit Gewoon Lekker...onbeperkt proeven!

Onbeperkt à la carte lunchen
Onbeperkt lunchen 7 dagen per week!
Onbeperkt à la carte lunchen voor het All-in bedrag
van € 19,50 p.p. U kunt zoveel bestellen als u wilt
van 12:00 tot 15:00 uur.

soep

€ 20,00

Hoe werkt onbeperkt lunchen?
Uw lunch begint met een heerlijk amusesoepje en brood met
aïoli. Hierna mag u onbeperkt gerechten van de onderstaande
menukaart uitkiezen net zo lang tot u voldaan bent.

diversen

desserts

• Wist u dat al onze Cheesecakes in onze
eigen bakkerij gemaakt worden.

Tomatensoep (V)
met bosui

Poké Bowl (V)
met kip, sojabonen, wakame, zoetzure komkommer en spicy mayo

Dame Blanche - € 6,95
Mövenpick vanille ijs met warme chocoladesaus

• Wist u dat wij méér dan 20 verschillende
smaken hebben.

Pittige uiensoep
met een kaasbroodje

Gebakken champignons (V)
in knoflookroomsaus geserveerd met een crostini

Heerlijk frisse vruchtensorbet - € 6,95
met Mövenpick sorbetijs

• Wist u dat deze als petit fours, puntje,
halve of hele taart ook mee te nemen zijn.

Wisselende soep, elke keer weer anders

Holtkamp kaaskroketjes (V)
met koolsalade en mosterdmayonaise

Warme appelcrisp - € 6,95
met karamelsaus en vanille-ijs

• Wist u dat deze ook op zondags
verkrijgbaar zijn (dus altijd vers!).

Rosbief
met boeren aardappelsalade en truffeljus

Bastogne parfait - € 6,95
met vanillecrème en chocolade-kokos kroepoek

Kipsalon GEWOON LEKKER
met pulled chicken, cheddar kaas, friet en truffelmayonaise

Huisgemaakte bokkenpoot - € 6,95
met caramelparfait en vanille crème fraîche

Spareribs met uienringen en knoflooksaus

Huisgemaakte cheesecake - € 6,95
met Mövenpick caramelita ijs

salades
Caesar salade (V)
met of zonder stukjes kip
Salade met inktvisringetjes
Groene salade met huisgemaakte dressing (V)

broodjes
Mini broodje kaas (V)
Mini broodje ham				
Mini broodje kroket
Mini broodje frikandel
Mini broodje tonijnsalade
Mini broodje geitenkaas (V)
met honing

Wonton san choy bow
met oosters gehakt, gember, peper, knoflook, taugé en little gem
Kipsaté met huisgemaakte atjar, satésaus en cassave
Krokante kipburger
met cheddar kaas, sla, tomaat en honing-mosterdsaus
Loaded fries Bali
friet met rendang en zoetzure komkommer
Mini pizza met hete kip, mozzarella en bosuitjes
Huisgemaakte Cheeseburger springroll
Echt een aanrader!
Quesadillas
met vlammetjes gehakt en chili crème fraîche

Huisgemaakte chocolade taart - € 6,95
met Mövenpick hazelnoot ijs
Proeverij Gewoon Lekker - € 7,95
Dessertwijn per glas € 6,50

specials
Beef Tataki (dun gesneden rundvlees) + € 3,50
op een krokante papadum met knoflook chips, rode
peper, bosui en een oosterse dressing
Carpaccio + € 3,50
met pesto dressing of truffelmayonaise

Tempura kabeljauw
met currysaus en wasabi kroepoek

borrelhapjes
Portie kaas - € 5,50
Borrel frikandellen 8 stuks - € 6,50
Holtkamp bitterballen 8 stuks - € 8,00
Vlammetjes 8 stuks - € 7,50
Chicken wings 8 stuks (onze wings zijn pittig) - € 7,75
Hollandse kaasstengels 8 stuks - € 7,75

Gewoon Lekker mix Klein - € 7,50
2x Holtkamp bitterbal, 2x borrel frikandel, 2x kaasstengel
en 2x vlammetje

Penne Quattro formaggi (V)
met gedroogde Spaanse ham en krokante kaas
(V) = VEGETARISCH OF KAN VEGETARISCH
Heeft u dieetwensen of allergieën?
Laat het ons weten.

Kijk op: cheesecaketogo.nl voor onze verschillende
soorten & smaken, of vraag om onze kaart.

Nachos - € 9,75
met Mexicaans gekruid gehakt bonen, mais en een saus
van cheddar kaas

Truffelrisotto (V)
met een gepocheerd ei en een saus van Parmezaanse kaas

U kunt bij elk item gratis brood met aioli
of friet bestellen.

• Wist u dat onze Cheesecakes héél
verslavend zijn? Wij wel!!

restaurantgewoonlekker.nl
T 085 902 04 90
Volg ons op Facebook

Gewoon Lekker mix Middel - € 13,95
4x Holtkamp bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel
en 4x vlammetje
Gewoon Lekker mix Groot - € 23,95
4x Holtkamp bitterbal, 4x borrel frikandel, 4x kaasstengel,
4x vlammetje, 4x chicken wings, 4x Holtkamp kaaskroketje

