TERRASKAART

BROODJES
keuze uit witte of bruine desembol

Carpaccio

11

met rucola, pittenmix, spekjes,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Jonge geitenkaas

10

met uienconfijt

Pastrami

11

met venkelsalade

keuze uit wit of bruin boerenbrood

Sandwich kip

12

met gegrilde groenten en humus

Sandwich brie

12

met gegrilde groenten en tandoori mayonaise

Sandwich zalm

14

met roomkaas en pluksla

Kroketten met brood

10

2 rundvleeskroketten met grove mosterdmayonaise

Groentekroketten met brood

10

2 groentekroketten met grove mosterdmayonaise

Kipdöner pita
op een pita broodje met knoflook en sambalsaus

11

UITSMIJTERS
keuze uit wit of bruin boerenbrood

De Krom

12

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

Rosbief

11

gegrild op de Big Green Egg

Kaas

10

SOEPEN
Soep van het seizoen

6

SALADES
Tonijn

14

met parmaham en een pittige mayonaise

Carpaccio

12

met pijnboompitten, rode ui,
spekjes, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Brie
met gekonfijte ui, balsamico en walnoot

12

WARME LUNCHGERECHTEN
Smash burger

15

met gebakken ei en kaas

Hollandse biefstuk

20

met jus en keuze uit brood of friet

Zeetong

30

geserveerd met friet

Kipsaté

15

geserveerd met satésaus en friet

DESSERTS
Sorbet

8

met rood fruit, ananas en sorbetijs

Churros

8

met kaneelsuiker en bueno-ijs

Appeltaart

5

met vanille-ijs

KINDERMENU’S
te bestellen tot 12 jaar

Kidsbox met friet en appelmoes

8

keuze uit frikandel, kroket of kipcorn

Pizza margherita

8

Churros

5

met kaneelsuiker en bueno-ijs

3 GANGEN LUNCHMENU
€35,00 per persoon
Keuze uit:

Carpaccio
of
Gerookte zalm
of
Soep van het seizoen
-Biefstuk
met jus en keuze uit brood of friet

of
Kipsate
geserveerd met satésaus en friet

of
Zeetong
geserveerd met friet (supplement €12,50)

of
Spinazie en ricotta quiche
geserveerd met salade

-Sorbet
of
Churros
of
Appeltaart

BORRELKAART
Bitterballen

6

met mosterd

Gemengd bittergarnituur

6

met mayonaise en curry

Vlammetjes

6

met chilisaus

Kaasstengels

6

met chilisaus

Onze tip!
Het genietmomentje
met nootjes, brood met aioli, fuet,
oude Rotterdamsche kaas, chorizo, tortilla, olijven,
humus, gamba’s, inktvis, bitterballen en kaasstengels

22,5

