Maaltijdsalades

Voorgerechten
Maïs– en landbrood met aioli en tomatentapenade

€ 4,25

Salade met groenteloempiaatjes en mangosalsa

€ 8,00

Gegrilde tonijn met gemarineerde cherrytomaatjes en balsamicodressing

€ 9,00

Timbaaltje van gerookte zalm en garnaaltjes en wasabi-dressing

€ 9,50

Salade met mozzarella, tomaatjes, pesto en kruidencrostini’s

€ 9,00

Hoofdgerechten Vlees

Rundercarpaccio met pistachepesto, truffelkaas en rucola

€ 9,50

Gegrilde kippendijen met pestosaus en gefrituurde uitjes

€ 19,75

Varkenshaas met kaassaus en rucola

€ 20,75

Kalfssucade met balsamicojus en gepofte tomaatjes

€ 21,50

Gegrilde lamshaasjes en blacktiger garnalen (Surf’n’Turf)

€ 20,00

Gegrilde drooggerijpte runderribey (250 gram) met madeirasaus

€ 23,25

MRIJ-roodbont tournedos met beurre de paris

€ 22,50

Soepen
Mosterdsoep met spekjes

€ 4,75

Tomatensoep met kalfsgehaktballetjes

€ 4,75

Uiensoep met kaascrostini

€ 5,00

Hoofdgerechten Vis

€ 13,50

Warm gerookte zalm met groene asperges en limoendressing

€ 13,50

Geroosterde zoete aardappel, pijnboompitten en Reypenaer VSOP

€ 13,00

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met zelfgemaakte friet en salade.

Gegrilde zalmmoot met mosterd-dillesaus

€ 20,75

Gamba’s in pittige knoflookolie en noodles

€ 20,75

Tonijnsteak met geroosterd sesamzaad en zeewiersalade

€ 22,00

Extra: Zelfgemaakte frieten met verse mayonaise

€

2,75

Kinderbuffet
De gerechten van het kinderbuffet wisselen. Uiteraard is er altijd volop keuze en variatie.
Wanneer er minder dan 10 kinderen zijn, serveren wij de gerechten van het kinderbuffet
aan tafel.

Vegetarische gerechten
Groentetaartje met Egmondse kaas, prei en champignons

€ 15,50

Wrap gevuld met gegrilde groente en cheddar

€ 15,50

Chef’s Special Menu (zie aparte kaart)
De gerechten uit het Chef’s Special Menu zijn ook à la carte te bestellen.

De tarieven verschillen per leeftijd:
Tot 2 jaar
2 en 3 jaar
4 t/m 6 jaar
7 t/m 8 jaar
9 t/m 10 jaar
11 t/m 12 jaar

€ 2,25
€ 5,25
€ 7,75
€ 8,75
€ 9,75
€ 10,75

In al onze producten kunnen allergenen voorkomen. Heeft u specifieke vragen over
allergenen in onze producten, vraag er dan vroegtijdig om. Wij informeren u graag verder.

Proeverijverrassingsmenu
Verrassingsproeverijmenu van de kaart. 3-gangen, vanaf 2 personen.

Gegrilde dda rib-eye met gemarineerde rode ui en tomatendressing

€ 32,50

= dit gerecht is vegetarisch

