-Borrelkaart-

Bourgondische bitterballen

5,5

Gemengd bittergarnituur
Borrelplank

6
15

mortadella, Spaanse ham, truffelsalami, brood met aioli, olijven,
manchego, chorizokroketjes en chickenwings

Nacho’s uit de oven

7

Tempura garnalen

8,5

met zure room, tomatensalsa, kaas en guacamole

met chilisaus

Lunchgerechten
-BroodjesGerookte zalm

10

op een zeekraalbroodje met roomkaas en lente-ui

Verse tonijn salade

10

op een zeekraalbroodje

Brie

10

Carpaccio

10

op een waldkorn met sla, tomaat, komkommer, pijnboompitten en pesto

op een wrap met rucola, pijnboompitten, Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

Pikante kip

11

op een Italiaanse bol met roergebakken kipfilet, champignons, ui en pikante saus

Panini ham/kaas

8

met beenham en oude Rotterdamsche

Panini Italië
met mozzarella en truffelsalami

8

-Aanraders Twaalf uurtje

12

soep, broodje gebakken ei, broodje carpaccio en een broodje bitterbal

Club sandwich

11

met gerookte zalm, gegrilde kipfilet, truffelmayonaise en huisgemaakte aardappelchips

Bourgondische kroketten met brood

10

2 rundvleeskroketten op wit- of bruinbrood met mosterd

Garnalenkroketten met brood

12

Focaccia met biefstukreepjes

12

met grove mosterd mayo, rucola en kappertjes

Kipsaté spies

16

met gedroogde ui, kroepoek en satésaus

De Kromme Burger
met kaas, bacon, ui, tomaat, komkommer, augurk en truffelmayonaise

16

-Uitsmijters-

keuze uit wit- of bruinbrood

De Krom

11

met spek, ham, salami, kaas, komkommer, tomaat, augurk, ketchup en pizzakruiden

Carpaccio

10

met pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Ham, kaas of spek

9

-SoepenVerse tomatensoep

5,5

Soep van het seizoen

5,5

-KidsboxenKipnuggets

met een cadeautje

8

met friet en appelmoes

Frikandel

8

met friet en appelmoes

Bitterballen
met friet en appelmoes

*Kindermenu’s zijn te bestellen tot 12 jaar

8

-SaladesTomaat en mozzarella

12

met basilicum, mozzarella, cherrytomaat, pijnboompitten

Drie soorten vis

15,5

met Noorse garnalen, gerookte zalm, gestoomde makreel, frisse pluksla,
tomaat, komkommer, ui, kappertjes en heerlijke cocktailsaus

Carpaccio

12

met frisse pluksla, pijnboompitten, rode ui, spekjes en basilicumdressing

Caesar

met gegrilde kipfilet, Romeinse sla, tomaat, pijnboompitten, kaas, croutons en
caesardressing

12

-DessertLimoncello cheesecake

8

met citroen-ijs

Tiramisu
Huisgemaakte Apfelstrudel
met vanillesaus en kaneelijs

8
8

