Voor de kids the place to be in Kijkduin!

M E N U K A ART O V E R D A G
Ontbijtje

€ 7,95

Goed begin van de dag met een ovenvers hard broodje,
croissant, boterham, gekookt scharrelei, ham of gegrilde
kipfilet, kaas, zoet beleg en vers fruit incl. koffie of thee

Breakfast bowls

Leuk luxe broodjes (op ambachtelijk hard wit of bruin brood)
Oosterse Hotdog

€ 5,95

Ambachtelijke Merques worst (lamsvlees) met frisse
komkommerslierten, munt en ras El hanoet mayonaise

Warm Vlees

Kom met gezonde bioyoghurt, bio muesli, vers fruit en honing
Yoghurt, muesli, vers fruit en honing			
€ 4,85
Yoghurt en vers fruit				
€ 4,50
Yoghurt en muesli				
€ 3,95

€ 5,75

Gebakken gekruide fricandeau met tsasiki op een bedje
mescun salade

Geitenkaas

€ 5,75

Geitenkaas met honing, walnoten en rucola		

Broodje Tok Tok

€ 5,95
Gebakken gekruide kip op een heerlijke avocadocreme, sla,
komkommer en een licht pittige romige saus

Pulled Pork

€ 5,95
Langzaam gegaard varkensvlees op een bedje van koolsla met
een heerlijke bbqsaus

Makkelji ke broodjes (hard broodje + €0,50)
Gebakken ei						
Gebakken ei met spek of kaas
Gekookt scharrelei					
Gezond
Ham of Kaas
Ambachtelijke kroket
Frikandel					

				Tosti

				Kaas			
				
Ham / kaas		
				Kaas / salami		
				Parmaham / kaas

Club Leuk Sandwich

€ 3,50
€ 3,95
€ 2,95
€ 4,95
€ 3,50
€ 3,25
€ 2,75

€ 2,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 3,50

Uitsmijters

€6,00 / 6,50 / 6,75
2 gebakken scharreleieren op verse sneetjes brood met keuze
uit ham, kaas of spek of natuurlijk zonder

Bamisoep

€ 4,75
Onze heerlijke kippensoep met een Aziatische twist met
noodles, tauge, paksoi, gebakken uitjes en sambal on the side

Selfservice! Aan de bar kunt u bestellen en krijgt u een zender
mee die gaat trillen zodra uw bestelling klaar is.

€ 6,95
3 lekkere speltboterhammen gelaagd met gegrilde kip, tomaat
komkommer, salade, bacon en een lekkere romige saus

Carpaccio

€ 7,25

Op een frisse mesclun salade, zonnebloempitten,
parmezaanse kaassnippers, en onze homemade romige saus

Leuk burger

€ 8,95 / € 6,95 (plain)
Biologische runderburger (170 gr) op een natuurlijke brioche
broodje, daarop een heerlijke salade, cheddar, bacon,
gebakken champignons en een gebakken scharrelei met onze
homemade burgersaus

Snacks (los broodje + € 0,75, hard broodje + € 0,95)
Bakje patat 					
Mayo ketchup curry			
Speciaal, pindasaus, oorlog		
Frikandel / Kaassouflee				
Ambachtelijke Kroket			
Kipnuggets (6 stuks)			

€ 2,75
€ 0,50
€ 0,75
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50

Kids Boterham ( t/m 12 jaar)

€ 1,50
Keuze uit Hagelslag / Nutella / BIO pindakaas / Jam (bio)

Iets te vieren?

Heeft u iets te vieren? We hebben een brochure

waar de verschillende arrangementen uitgebreid staan beschreven.
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Alle hoofdgerechten worden geserveerd
met onze frieten of rijst en het vlees is
afkomstig van onze Biologische
Scharrelslagerij ‘t Oude Ambacht’

Maaltji dsalades
Ceaser Salade

Hoofdgerechten
Gegrilde Zalm

Frisse salade met gegrilde kip, gekookt scharrelei, bacon, croutons,
zonnebloempitjes en hierover een lekkere romige ceaser dressing

€ 14,95

Met roerbakgroenen gebakken met Aziatische dressing

Leuk burger (Biologisch)

€ 13,95
Onze runderburger (170 gr), op een natuurlijke brioche broodje,
daarop en heerlijke salade, cheddar, bacon, gebakken
champignons en een gebakken scharrelei met onze
homemade burgersaus.

De Nr. 1 SPARERIBS van Zuid-Holland

€ 13,95
Onze bekroonde scharrel Spareribs met de lekkerste zoet
hete
marinade geserveerd met een frisse coleslaw			

3 Stokjes Biologische Sate

€ 13,50

Met friet of brood, kroepoek, atjar en gebakken uitjes

Biefstuk puntjes

€ 11,95 / € 15,00
Met champignons, een frisse zomer salade, keuze uit brood
of friet

Pizza		

€ 7,95 / 9,95 / 9,95 / 12,00
Keuze uit margarita, salami, tonijn en parmaham & rucola

Hoofdgerechten Kids

€ 9,95

Biologisch (rundvlees) hamburgertje met friet
appelmoes en een verrassing

€ 7,95

Frikandel, ambachtelijk kroket, kaassoufflé of
kipnuggets met friet, appelmoes en een verrassing

€ 6,95

Pannenkoek of Kinderpizza, een ijsje & een verrassing

€ 6,95

Thaise Beef
€ 11,95
Pittige sla, rauwkost, cashewnoten, taugé, sesamzaadjes met
malse beefstukpuntjes gebakken in een zoetige chilisaus
Balsamico Tuna
€ 9,50
Heerlijk salade met tonijn, ui, ei,rauwkost, olijven, kappertjes
en een lekkere fris zure balsamico dressing
Japanse Gamba’s
€ 10,50
Frisse salade met komkommerslierten, rauwkost, taugé en
gamba’s gebakken in een oystersaus met sesemdressing
Carpaccio
€ 9,95
Heerlijke salade met rucola, pesto, olijven parmezaanse kaas,
kappertjes, zonnebloem pitten en onze homemade romige
saus

Lekkere trek?

Brood met smeersels (tapenade & aioli )		
€ 4,75
Olijfjes met feta
€ 3,50
Borrelhapjes (12/24 stuks)
€ 6,50 / € 12,00
Mini loempia’s (8 stuks)
€ 5,95
Bitterballen (8 stuks)
€ 5,95
Gefrituurde kaashapjes (8 stuks)
€ 5,95
Gamba’s Al Aljilo		
€ 7,95
Garnaaltjes met knoflook, ui en olijfolie uit de oven & brood
Tempura garnalen (6 stuks)		
€ 4,95
Mexicaanse oven nacho’s
€ 5,95
Gesmolten kaas, tomaten, ui, salsa & guacamole
Klein rondje hapjes
€ 12,50
Groot rondje hapjes 		
€ 17,50
Olijven + feta, borrelhapjes 8st. miniloempia’s 4st.
bitterballen 4st.Tempura garnalen 4st. kaassticks 4st. nootjes,
kroepoek, oven nacho’s
					

Selfservice! Aan de bar kunt u bestellen en krijgt u een zender
mee die gaat trillen zodra uw bestelling klaar is.

Iets te vieren?

Heeft u iets te vieren? We hebben een brochure

waar de verschillende arrangementen uitgebreid staan beschreven.

