DESSERTS
Split
Vanille-ijs met verse jus en slagroom

€ 6,25

Dame Blanche
Vanille-ijs met warme chocoladesaus.

€ 6,25

Apple Almond Pie
Met een bolletje kaneelijs.

€ 6,25

Koffie met likeur

€ 6,75

Kinderijsje
Met een leuke verrassing voor mee naar huis

€ 4,50

DRANKEN
Diverse soorten koffie
Koffie
Thee, diverse smaken
Cappuccino
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Doorloop koffie
Warme chocomel
–
met slagroom
–
met rum
–
met slagroom en rum

Vruchtensappen
€ 2,40
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,75
€ 2,40
€ 3,60
€ 3,25
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50

Verse jus d'orange
Biologische appelsap
AppelsientjeTomatensap
Appelsientje Appelsap

€ 3,50
€ 2,85
€ 2,50
€ 2,50

Melk
Karnemelk
Chocomel
Fristi

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,75
€ 2,75

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

Cassis
Rivella light
Ice tea green
Gatorade
Sourcy Petfles

€ 2,70
€ 2,95
€ 2,70
€ 3,20
€ 2,75

Zuivel

Frisdranken
Coca Cola
Coca Cola zero
7-up
Bitter Lemon
Tonic
Ginger Ale
Sisi Sinas
Ice Tea
Sourcy rood
Sourcy Blauw

Golfmix
Gele Peter € 3,75
Rode Annie € 3,75

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.

KAVEL II BEEMSTER ETEN & DRINKEN

MENUKAART

LUNCH (9.00 uur t/m 17.00 uur)
Soep van de week
De bediening vertelt u graag welke dat is.

VOORGERECHTEN
€ 6,25

Twaalf- uurtje
€ 13,50
Drie sneeën polderbrood belegd met uitsmijter ham\kaas, rundvleeskroket,carpaccio en een kopje soep.
Broodje tonijnsalade
Keuze uit wit of een meergranen pistolet, met appel, augurk, gekookt eitje en rode ui.

€ 8,50

Broodje carpaccio (vers van het mes)
€ 10,75
Keuze uit wit of een meergranen pistolet, met Beemster oude kaas/rucola/pijnboompitten en pestomayonaise.
Broodje bal (slagers kwaliteit)
Op een zacht bolletje met augurk en mosterd.

€ 5,25

2 Rundvleeskroketten
Op polderbrood en met mosterd.

€ 8,50

Broodje warm vlees
Keuze uit wit of een meergranen pistolet, satesaus, champignons en uien.

€ 7,00

Snelle hap (OF OM MEE DE BAAN OP TE NEMEN)
Keuze uit een zacht bolletje of een pistolet wit of meergranen. (meerprijs €1,00)
Jonge Beemsterkaas
€ 3,00
Oude Beemsterkaas
Slagersleverworst
€ 3,25
Slagersossenworst
Rundvleeskroket
€ 3,75
Beemsterlant's ham

Eiergerechten
Uitsmijter\omelet naturel met 3 eieren op polderbrood
Beemsterlant's ham of Beemsterkaas
Beemsterlant's ham en Beemsterkaas
Spek

Tosti's
Beemsterkaas
Beemsterkaas en Beemsterlant's ham
Brie, tomaat, pesto en Beemsterkaas
Beemsterkaas en ossenworst

Broodmandje Kavel II
Polderbrood met kruidenboter, pesto en aioli.

€ 4,25

Soep van de week
De bediening vertelt u graag welke dat is.

€ 6,25

(ook te bestellen als maaltijdsalade) v.a. €14,50

Carpaccio vers van het mes
Pestomayonaise, pijnboompitten, Beemster oude kaas en rucola sla.
Vitello tonato
Kalfsrosbief, tonijnmayonaise, kappertjes, ui en gemengde sla.
Warm geitje
Geitenkaas omwikkeld met rauwe ham uit de oven en gemengde sla.
Tartaar van gerookte zalm
Gerookte zalm, kappertjes, ui, dille dressing en gemengde sla.

HOOFDGERECHTEN

(plate service)

€ 3,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 8,00
€ 8,25
€ 8,75
€ 8,75
€ 4,75
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00

Voor een uitgebreide lunch kunt u een keuze maken van de avondkaart en de schoolborden

(17.00 uur t/m 21.00 uur)

€ 10,75
€ 10,75
€ 10,75
€ 12,25

(17.00 uur t/m 21.00 uur)

Black Angus burger
100% rundvlees,tomaat,augurk,ui,spek en een grillsaus.

€ 16,50

Kipsate
Gemarineerde kippendijen met satesaus en kroepoek.

€ 17,50

Spare-ribs
Geserveerd met 2 koude sausjes.

€ 18,50

Diamanthaas
Met peperroomsaus, champignons en uien.

€ 22,50

Sweet Patato Pie ( V )
Roomboterbladerdeeg, zoete aardappel en diversen soorten groenten.

€ 15,50

Zalm met een kruid korst
Roomkaas, dille en pesto.

€ 21,50

Kindermenu
Patatjes, appelmoes met naar keuze frikandel, kroket of kipnuggets.

€ 9,75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse rauwkostsalade en verse frites.

