HOUTOVEN SANDWICHES, brood zoals brood het lekkerst is!
DESEM OERWIT
Drie grootmoeders stoofvleeskroketjes met Zaanse mosterdmayonaise
Scherp mierikswortel met Tiroler speck, Naegelhout & gerookte zalm
Grilled & sliced steak met tomatentapenade & rucola

€ 8,50
€10,00
€ 9,50

DESEM OERBRUIN
Smokey chicken spicy mango & ananas-madrasdip
Roasted beef “carpaccio-style” met Parmesan & mosterdmayonaise
Geitenkaas lauwwarm met appel, frisse biet & nootjes (v)

€ 8,50
€ 8,50
€ 9,50

Smokey Mokum
Lichtgerookte runderburger met ossenworstmayonaise, sjalottenmarmelade,
een lik grove mosterd, frietjes en een Amsterdams uitje
€15,00

TROTSE SALADES
Jans trots gerookte zalm en paling, kreeftkroketjes & kruidencrème
Fiero pesca tonijn-tagliata, wilde tomaatjes, knoflook, lime & rode peper
Fiero carne getrancheerde entrecôte, rucola, balsamico, tomaat,
pijnboompitjes & Parmezaanse kaas
Fiero capra knapperige sla met geitenkaas-frambozendressing,
frisse rode biet, pistachecrumble, notenbruchetta & vijgenjam
MINI LUNCHPARADES
Kombuisje
Twee stoofkroketjes, klein tomatensoepje, tostade ham-kaas,
huisgemaakte aardappelsalade, roastbeef met Zaanse mosterddip
en twee broodjes

€18,50
€19,50
€17,50
€17,50

€10,50

Hengelaartje
Spicy hot Argentijnse garnalen, gerookt zalm wrapje, romige bisque,
kreeftkroketje, tonijncocktailtje, broodje & toast on a stick

€11,50

Kaaskopje (v)
Een kaasfonduetje, kleine geitenkaas salade, desembrood,
mini Caprese cocktailtje, paddenstoel-en-kaas-knolselderijkroketje

€11,50

VEEL SOEPS
Pomodorisoep met ”rolling” tosti van pesto en Parmesan
Dagsoep van de chef
Drie mini soepjes – laat je verrassen!

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

DE VERZAMELING (vanaf 2 personen)
per persoon €14,50
Onze beroemde én populaire plank van een meter samengesteld uit
diverse koude en warme lekkernijen: o.a. diverse charcuterie, carpaccio`s,
gerookte zalm, garnaaltjes, kaasfondue, croquettes, geitenkaaspasteitjes,
soepjes en broodjes
Maak je verzameling EXCLUSIEF!
per persoon €19,50
De plank wordt uitgebreid met Jan`s huisgerookte paling,
Argentijnse piri piri garnaaltjes, romige bisque en kroketjes van kreeft
MAAK `M XXXLARGE!
Maak ‘m nog groter met kleine hapjes & maak `m compleet gelukkig
Duootje stoofkroketjes
Twee dagsoepjes
Bakje kaasfondue
Gerookte paling (50gr.)
Twee extra broodjes
Portie frietjes met mosterdmayonaise
Bordje zomerse salade
(Bijgerechtjes alleen in combinatie met de verzameling te bestellen)

€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 7,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50

HOOFDGERECHTEN VAN DE GRILL
Chef`s steak jubileumsteak met truffelboter en rode wijnsaus
€18,50
Varkenshaas saté al 25 jaar met Rem’s satésaus, kroepoek & crispy uitjes €16,50
Yakitori oosterse spiesjes met saus van bosui, gember, chili en soja
€16,50
Tournedos haasbiefstuk met Café de Paris Hollandaise (150gr.)
€21,50
Rib Roast met chimichurrie en gegrilde limoen (350gr.)
€21,50
Catch of the day vraag het aan de bemanning
€dagprijs
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met Belgische frites en een kleine salade
MINI GERECHTJES VOOR MINI MENSJES
Mini tomatensoepje met een krokant broodje
€ 3,00
Twee mini stoofvleeskroketjes met een broodje
€ 3,50
Een kleine kids tostie met ham & gesmolten kaas en natuurlijk ketchup
€ 2,50
Mini picknick: klein kroketje, mini tosti, mini tomatensoep en een broodje € 5,50
Klein kinderbakje frites met mayonaise
€ 1,00

Wij serveren lunch tussen 12.00 en 16.00 uur
Allergieën of dieetwensen? Vertel het onze bemanning.

