DE KROM
GEZELLIG ETEN & DRINKEN
Aan de Oosteinde 6, net voordat deze over gaat in de kronkelende polderdijk Abbekesdoel,
staat restaurant De Krom. Op deze plek, aan het schilderachtige riviertje de Alblas en een aftakking hiervan,
begon De Krom ooit in 1861 als café. Ruim anderhalve eeuw en een rijke horeca historie later,
is De Krom een moderne, sfeervolle brasserie waar het bijzonder goed toeven is.
Met een crew die er alles aan doet om de gasten zich thuis te laten voelen.
“Wij willen u laten genieten van onze gerechten, gastvrijheid, sfeer en service’’

LUNCH
te bestellen van 11:30 – 16:00

-BROODJES-

-AANRADERSKeuze uit maïs- of bruinbrood

Carpaccio

11

met rucola, pijnboompitten, spekjes,
Parmezaanse kaas, rode ui en truffelmayonaise
op een flatbread

Tuna melt

11

11

met ribeye, saus van cheddar, paprika en
champignons op een flatbread

Moink balls

panini met Gruyère, Schwarzwälder schinken
en rode ui (ook vegetarisch mogelijk)

Uitsmijter kaas

10

Omelet zalm

12

met gerookte zalm en wintertruffel

Club sandwich
10

met Turks brood en Griekse yoghurt dip

Alpen tosti

Kroketten met brood
8

11

met mortadella, manchego, cornichons en
pestomayonaise

10

2 rundvleeskroketten met mosterdmayonaise

Groentekroketten met brood

10

Burger proeverij

18

2 groentekroketten met mosterdmayonaise

3 mini burgers met oude kaas, Ibérico en Black
Angus

Heeft u allergieën of dieetwensen
laat het ons weten!

12

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

met pittige tonijn en gesmolten kaas op een
flatbread

Philly cheese steak

Uitsmijter de Krom

-SOEPPastinaak truffelsoep

-DESSERTS7

met een kruidenolie van pompoen en sherry

8

chocolade, passievrucht en kokos

Trio sorbetijs

-SALADESPoké bowl

3 smaken panna cotta

8

lychee, kers en bloedsinaasappel

12

met zalm, tonijn, rettich, komkommer,
wakame en yuzu mayonaise

Surf & Turf

-SPECIAL COFFEE14

met bavette, gamba’s, koriander mayonaise
en knoflookchips

Burrata

12

met cherrytomaat, basilicum en truffelolie

-KINDERMENU’Ste bestellen tot 12 jaar

Kibbeling

8

met friet en remouladesaus

Pizza margherita

8

Mini hamburger

8

met friet en appelmoes

Irish
French
Italian
Spanish

7,5
7,5
7,5
7,5

-BORRELKAARTte bestellen van 11:30-21:00

Borrelplank

24

Mortadella, Ibérico ham, truffelsalami, de
Rotterdamsche oude, fuet, brood met aioli,
olijven, bitterballen, loaded sweet potato fries en
manchego

Loaded sweet patato fries

8

gegratineerd met Gruyère
+ Pancetta €2,50

Patatje rendang

8

Bitterballen

6

met mosterd

Gemengd bittergarnituur

6

met mayonaise en curry

Kaasstengels

6

Olijven

4

Brood uit de oven

5

met chilisaus

met gesmolten boter en kaas

Nootjes

4

