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HUISWIJNEN

Wit  glas  fles 
Sedosa Verdejo-Sauvignon € 3,30 € 18,50
Le Pinada Marsanne € 3,95 € 21,50
Quartaut Chardonnay € 3,95 € 21,50

Niersteiner Gutes Domtal (zoet) € 3,30 € 18,50

Rood  glas  fles
Rosso Piceno ‘Viabore’ € 3,30 € 18,50
Siegel Carmenere  |  Crucero Collection € 3,95 € 21,50
Siegel Syrah  |  Crucero Collection € 3,95 € 21,50

Rosé  glas  fles 
Principato Pinot Grigio ‘Blush’ € 3,30 € 18,50

Mousserend    fles 
Prosecco di Valdobbiadene    € 28,50
RoseMari Spumante Rosato   € 28,50
Champagne Barons de Rothschild   € 65,00

Witte wijn    fles 
Terras d’Uva Branco  |  Alentejo   € 24,50
Falanghina Sannio ‘Svelato’  |  Terra Stregate   €  30,00 
Pinot Gris  |  Philippe Zinck, Elzas   € 30,00     
Riesling Schieffer  |  Van Volxem, Mosel   € 31,50       
Pouilly-Fumé  |  Dom. De Riaux, Loire   € 33,50
Saint-Véran VV  |  Dom. Corsin, Bourgogne   € 35,50    

Rode wijn    fles 
Spätburgunder Trocken  |  Weingut Manz, Rheinhessen  € 29,00
Mestizaje tinto  |  DO Pago El Terrerazo   € 30,00
Nero d’Avola Sicilia  |  Morgante Sicilia   € 31,00
Quinta de la Rosa  |  Corgo Cima Douro    € 31,50
Saint-Joseph ‘Ro-Ree’  |  Louis Chéze, Rhone   € 37,50
Chianti Classico Querciabella  |  Toscane   € 38,50

WARME DRANKEN
Thee   € 2,00
Verse muntthee   € 2,85
Koffie (decafé), espresso   € 2,30 
Koffie verkeerd, cappuccino   € 2,45 
Latte machiatto   € 2,75 
Dubbele espresso   € 3,50 
Chocolademelk   € 2,50
 met slagroom   € 3,00
 met rum   € 4,50  
Irish Coffee, Spanish Coffee, French Coffee   € 6,75 

KOUDE DRANKEN
Melk, karnemelk € 1,85 
Sourcy rood of blauw, diverse frisdranken  vanaf € 2,30  
Chocomel € 2,50 
Appelsap, tomatensap € 2,60 
Ice Tea € 2,60
Verse jus d’orange  €  3,50
Rode Annie, cassis met bitterlemon €  4,00 
Rode Annie, cassis met verse jus d’orange €  4,75
Gele Peter, bitterlemon met jus d’orange uit pak  €  4,00
Gele Peter, bitterlemon met verse jus d’orange  €  4,75
Blonde Peter, sourcy rood met verse jus d’orange  €  4,75
Sourcy blauw of rood 0,75 liter € 5,00

BIEREN
Fluitje  € 2,35
Vaasje  €  2,55
Pul   € 4,85
Flesje Amstel Malt  € 2,80
Speciaal bier  vanaf € 3,80

APERITIEVEN
Port, Sherry, Vermouth, Campari  € 3,25

GEDISTILLEERDE DRANKEN EN LIKEUREN
Vieux, jonge of oude jenever  € 2,85
Jägermeister, Beerenburg, Corenwijn  € 3,40
Gin, Vodka, Bacardi  € 4,00
Johnny Walker, Tullamore Dew, Four Roses, Famous Grouse €  4,45
Jack Daniels  € 4,75
Glenn Fiddich, Classic Old Malt Whisky’s  € 7,15
Joseph Guy  € 5,10
Remy Martin V.S.O.P.  € 7,15
Calvados, Armagnac  € 5,30
Grappa  € 4,65
Amaretto, Baileys, Cointreau, Drambuie, Grand Marnier,
 Sambucca, Tia Maria  € 4,65
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Vers bolletje voor in de baan, royaal belegd met ham of
 kaas en sla, komkommer en tomaat €  3,10
Vers bolletje voor in de baan, royaal belegd met ham en 
 kaas, sla, tomaat en komkommer €  3,75
Broodje ambachtelijke kroket met mosterd € 4,25
Tosti kaas €  3,50
Tosti ham/kaas of salami/kaas € 3,75
Tosti Caprese: tomaat, basilicum, mozzarella en pesto € 4,75
Tosti gezond: bruin brood met ham, kaas, tomaat en rucola €  4,75

Oerbrood (bruin) of Pain de Campagne (wit)
belegd met: 
Gerookte kip, met guacamole, zongedroogde tomaten en 
 tomatensalsa € 7,50
Rosbief en eiersalade met truffel  € 8,50
Fourme d’Ambert, Franse blauwaderkaas met 
 abrikozencompote € 8,50
Carpaccio, met pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitten € 9,50
Gerookte zalm en huisgemaakte zalmsalade  € 9,50
Clubsandwich met gerookte kip, ei, bacon, kerriemayonaise, 
 little gem en tomaat € 10,50
Roergebakken gamba’s op Oosterse wijze  € 10,50

Kopje tomatensoep, broodje kroket en Griekse salade 
 met feta € 9,50

Uitsmijter (3 eieren) naturel € 5,95
Uitsmijter (3 eieren) met naar keuze ham, kaas of spek € 6,75
Uitsmijter (3 eieren) met ham en kaas of spek en kaas € 6,95
Uitsmijter (3 eieren) met rosbief € 7,50
Clubuitsmijter (3 eieren) met rosbief, ham en kaas € 7,75
Toast met gerookte zalm met roerei € 12,50
Omelet naturel met toast  € 6,95
Omelet champignons met toast  € 7,95
Omelet ham en kaas met toast  € 7,95

Pannenkoek naturel € 5,75
Pannenkoek met appel € 6,50
Pannenkoek met ham of kaas of spek of gember € 6,95
Pannenkoek met spek en gember of appel en spek € 7,25

Griekse salade, met tomaten, komkommer, paprika, 
 rode ui, olijven en feta € 12,95
Ceasar salad, met gerookte kip, croutons, olijven, 
 Parmezaanse kaas, gekookt ei en een dressing van ansjovis € 13,50
Salade carpaccio, met pesto, pijnboompitten en een 
 kletskop van kaas € 13,50
Thaise biefstuk salade  € 14,95
Vissalade, met gerookte zalm, rivierkreeftjes en gepekelde 
 makreel € 17,50

Uiensoep, met stukjes uienkruier € 6,50
Italiaanse tomatensoep, met basilicum en mascarpone € 6,50
Gegrilde paprikasoep met soepstengel € 9,50
Soto Ajam met reepjes kip, omelet, bosui, taugé en emping € 7,50

Frikandel of kroket met appelmoes, frites en mayonaise € 6,75
Kipnuggets met appelmoes, frites en mayonaise € 7,75  
Pizza Margherita € 7,75
Kinderijsje € 4,75  

Bittergarnituur koud:
Gemengde luxe noten € 3,95
Broodmandje met dip € 4,95
Oude Beemsterkaas € 6,75
Ossenworst van slagerij “Klein” € 7,50
Nacho’s gegratineerd met cheddar, guacamole en 
 tomatensalsa € 8,25
Gemengd garnituur: 
 ossenworst, salami, oude kaas, olijven en pinda’s € 9,50
Toastjes met boerenbrie (8 stuks) € 9,50
Wrap met gerookte zalm en roomkaas (8 stuks) € 11,95

Bittergarnituur warm:
Mini frikandellen (8 stuks) € 5,25
Vegetarische samosa’s (8 stuks) € 5,25
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks) € 5,50
Loempiaatjes met chilisaus (8 stuks) € 7,75
Kaastengels (8 stuks) € 8,75
Garnalenflyers met chilisaus (8 stuks) € 8,75
Oosterse mini kroketjes (9 stuks € 8,75
Kippenboutjes met pindasaus (8 stuks) € 9,75
Gemengd bittergarnituur (12 stuks): 
 bitterballen, mini frikandellen, kaastengels, samosa’s, 
 garnalenflyers en loempia’s  € 10,50
Flammkuchen met prei en spek € 7,75
Flammkuchen met prei, spek en zalm € 8,75

Wisselend drie gangen keuzemenu € 29,95
(raadpleeg de schoolborden of informeer bij onze medewerkers)

Spinaziesalade, met roquefort, pistachenoten en 
 mosterddressing € 9,50
Wrap, met guacamole, gerookte kip en tomatensalsa € 10,50
Carpaccio, met pesto, pijnboompitten, kappertjes en een 
 kletskop van Parmezaanse kaas € 11,50
Gerookte zalm, met groene asperges en kerriemayonaise € 11,50

Dagschotel (zie onze schoolborden of informeer bij onze medewerker) €  12,50
Pasta pesto, penne met kip, champignons en 
 romige pestosaus € 10,95
Spinazietaart, met geitenkaas, zongedroogde tomaten en 
 pijnboompitten € 11,95
Kippendijensaté, met huisgemaakte atjar, frites en kroepoek € 13,95
Varkenshaassaté, met huisgemaakte atjar, frites en kroepoek € 15,25
Roodbaars met doperwtenrisotto en paprikasaus € 17,50
Carpaccio XL met truffeldressing en eendenleverkrullen, 
 geserveerd met brood € 17,95
Sliptongetjes met remouladesaus en frites € 21,75
Tournedos, met seizoensgroenten, rösti en pepersaus € 24,50

Panna cotta met abrikozencompote € 6,50
Kersensorbet, vanille-ijs met kersen € 7,50
Scroppino, Italiaanse spoom van sorbetijs, prosecco en wodka € 7,50
Tiramisu € 7,50
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Drie GEMALEN LUNCHPLATEAU

Heeft u een voedselallergie of speciale dieetwensen? 
Meld het ons, wij houden hier graag rekening mee.

Voor de specials: raadpleeg de schoolborden 
of informeer bij onze medewerkers!


