Broodmandje Kavel II

3,95

Polderbrood met kruidenboter en aioli
Pommedori soep (V)

Vitello Tonato vers van het mes

9,75

Kalfsrosbief | tonijnmayonaise| kappertjes | ui | tomaat | sla
5,50

Met pesto

Tartaartje van zalm

11,25

Gerookte zalm| kappertjes | rode ui | dilledressing | gemengde sla

Soep van de week

5,50

Bourgondische Kavel II plank (vanaf 2 personen, prijs p.p. )

9,50

Warm geitje

9,75

Laat u verrassen door onze warme en koude lekkernijen.

Geitenkaas omwikkeld met coburgerham uit de oven op een bedje
van gemengde sla

Carpaccio vers van het mes
9,75
Pestomayonaise|pijnboompitten|Beemster oude kaas en gemengde
sla

Black Angus Burger
14,95
Black Angus rundvlees, met frisse sla, tomaat, ui, augurk, spek en
grillsaus.

Malse kogelbiefstuk van slagerskwaliteit
18,50
Gebakken in de roomboter met uien en champions met saus naar
keuze. Keuze uit peper-, balsamicotijm-, of rode wijn kaneelsaus
Oma 'Greetjes stoofpotje
18,50
Gemaakt van Black Angus sucade , met liefde en geduld voor u
klaargemaakt.
Beemsterlant’s varkenshaas
Bereid in de oven met brie en peperroomsaus

17,50

Gevulde Portobello (V)
Met risotto, groenten en blauwe kaas

16,50

Scholrolletjes
Scholfilet, gestoofd op Volendammer wijze.

18,50

Lasagne
Met 100% rundergehakt.

12,50

Kipsaté
Gemarineerde kippendijen met satésaus en kroepkoek.

15,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met een aardappelgarnituur, groente en een frisse gemengde salade.

Gerookte kip

13,50

Tonijn

13,50

Geitenkaas

13,50

Zalm

14,50

Carpaccio

14,50

Allen rijk gevuld met verse gemengde sla en heerlijke ingrediënten

Patatjes, appelmoes met naar keuze frikandel, kroket
of kipnuggets

8,75

Bent u vegetarisch ? Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Heeft U last van een allergie ? Meld het ons en wij helpen U graag verder !
Wij kunnen nooit 100% garantie geven op allergene vrije producten.

Diverse soorten koffie

Desserts
Tony Chocolonely Mouse
Met een passievruchtensaus

6,25

Apple Almond Pie
Met een bolletje kaneelijs

6,25

Dame Blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus

6,25

Scroppino
De verfrissende hit uit Italië

6,50

Kinderijsje
Met een leuke verrassing voor mee naar huis

3,75

Koffie / Café Crème

2,20

Thee, diverse smaken

1,90

Cappuccino

2,40

Koffie verkeerd

2,55

Espresso

2,20

Dubbele espresso

3,40

Latte macchiato

2,95

Doorloop koffie

2,30

Warme chocomel

2,80

met slagroom

2,95

met rum

3,65

met rum en slagroom

3,85

Irish Coffee

6,25

Koffie met Jameson, basterd suiker en slagroom
Spanish Coffee

6,25

Koffie met Tia Maria en slagroom
Italian Coffee

6,25

Koffie met Amaretto
French Coffee

6,25

Koffie met Grand Marnier en slagroom
Jamaican Coffee
Koffie met Tia Maria, Rum en slagroom

6,25

