LUNCHKAART NAJAAR / WINTER 2019-2020
WARME DRANKEN
Koffie
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Espresso
Espresso Macchiato
Espresso dubbel
Thee
Verse muntthee met honing
Warme chocolademelk
Slagroom

2,25
2,50
2,50
2,75
2,00
2,25
4,00
2,25
2,75
2,50
0,50

SPECIALE KOFFIE
Non-alcoholisch

Koffie Karamel
Koffie Amaretto
Koffie Brûlée
Latte Macchiato met siroop
IJskoffie
IJskoffie met slagroom

3,00
3,00
3,00
3,25
2,75
3,25

SPECIALE KOFFIE
Alcoholisch

Irish coffee met Jameson whiskey
French coffee met Grand Marnier
Italian coffee met Amaretto Disaronno
Spanisch coffee met Tia Maria/Licor 43
Latte Macchiato Baileys
Koffie Cognac

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
7,00

Alle speciale koffies worden geserveerd met slagroom

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE
Huisgemaakt appelgebak

2,75

Huisgemaakte walnoot-kokos taart

2,75

Huisgemaakte New York cheese cake

2,75

Saucijzenbroodje

2,50

Seizoensgebak

2,75

Slagroom

0,50

SOEPEN
De soepen worden geserveerd met vers gebakken broodje

Tomatensoep met basilicumroom

6,50

Romige mosterdsoep
Met beenham, bosui en huisgemaakte croutons

6,50

Romige vissoep
Met zalm en garnaaltjes

6,50

TOSTI ‘S
U heeft de keuze uit boerenwit- of bruinbrood

Ham, kaas of beide

5,50

Hawaï
Met ham, kaas en ananas

5,50

Tosti ‘de Vischmarkt’
Met brie, salami, pesto en pijnboompitten

7,50

EIERGERECHTEN
U heeft de keuze uit boerenwit- of bruinbrood

Boerenomelet
Met ham, spek en groenten
Uitsmijter
Met ham, kaas of beide
Uitsmijter ‘de Vischmarkt’
Met ham, kaas, spek, gebakken ui en champignons

10,00

8,00

10,00

SALADES
De salades worden geserveerd met boerenwit- of bruinbrood en roomboter

Salade ‘de Vischmarkt’
Met gerookte zalm, makreel, Hollandse garnalen,
huisgemaakte croutons en een kappertjessaus

12,50

Salade met gamba’s
Gebakken knoflookgarnalen met tomaat, komkommer,
zoetzure rettich en tomaat basilicum mayonaise

12,50

Salade met gegrilde kip
Met gerookt spek, olijven, tomaatjes, croutons en
een gekookt eitje

12,50

Salade met lauwwarme geitenkaas
Met huisgemaakte croutons, pijnboompitten, appel en
zongedroogde tomaatjes

12,50

BROODJES
Baguette wit of bruin, met gerookte zalm
Met roomkaas, zoetzure komkommer,
rode ui en rucola

10,00

Waldkornbol XL met geitenkaas uit de oven
Met walnoten, appel, rucola en vijgenconfituur

10,00

Waldkornbol XL met gemarineerde kip
Met spek, tomaat en sla

10,00

Warme beenham in honingmosterdsaus
Op boeren wit- of bruinbrood afgetopt met
krokante uitjes en bosui

8,00

Rundercarpaccio op boeren wit- of bruinbrood
Met pesto, Parmezaan, rucola, zongedroogde
tomaatjes en pijnboompitten

9,00

Italiaans brood met tonijn salade
Met rucola, zongedroogde tomaatjes en
kappertjes

8,00

Italiaans brood met Coppa ham
Met rucola, vijgenconfituur en Parmezaan

8,00

Ambachtelijke rundvleeskroketten op
boeren wit- of bruinbrood met mosterd

8,00

Truckersbal op boeren wit- of bruinbrood
Half om half gehakt ca 200 gram met mosterd

8,00

Beef Burger, 100% rundvlees (medium gebakken)
Op een rustiek broodje met krokant spek,
cheddar kaas, tomaat, krokante uienringen,
sla en barbecuesaus

10,00

PANNENKOEKEN
Naturel

7,00

Pannenkoeken met extra garnituren; € 1,00 per soort toevoeging waaronder: spek, appel, ham, kaas, rozijnen,
ananas of gember

PLATE GERECHTEN
Worden geserveerd met salade en frietdippers

Schnitzel
Met gebakken spekjes, ui en champignons

17,50

Gemarineerde kip- of varkenhaas saté
Met kroepoek, satésaus en krokante uitjes

15,00

Beef Burger, 100% rundvlees (medium gebakken)
Op een rustiek broodje met krokant spek,
cheddar kaas, tomaat, uienringen en barbecuesaus

15,00

Diamanthaas
Gebakken biefstuk met pepersaus

18,50

Fish & Chips
Gebakken kabeljauwfilet met remouladesaus

18,50

Gebakken zalmfilet
Met witte wijnsaus, citroen en olijfjes

18,50

IJSCOUPES
‘Chocolat & Nuts’
Snicker-, hazelnoot-, witte chocolade ijs met kletskoppen,
karamelsaus en echte slagroom

7,50

Boerenjongens
Huisgemaakt met vanille-ijs en echte slagroom

7,50

Koffie compleet
Met zoete lekkernijen

6,50

Kinderijsje

4,50

BITES
Borrelplank ‘de Vischmarkt ‘
Garnalen croquetjes, bitterballen,
Italiaanse Coppa ham, oude Reypenaerkaas en olijven

9,50

Gamba’s
Knoflookgarnalen geserveerd in hete olie

9,00

Brood plankje
Vers gebakken rustieke broodjes met kruidenboter en aioli

5,00

Bittergarnituur
Diverse warme hapjes met mayonaise en chilisaus

9,00

Bitterballen, met mosterd

6,00

Portie knoflookolijven

3,50

Portie jonge of oude kaas, met mosterd

4,50

Portie gemengde nootjes

2,50

Puntzak frietdippers, met mayonaise

3,50

Nachos gegratineerd met kaas
Met guacamole saus

4,50

Bruschetta met gerookte vis
Zes stuks geserveerd met remouladesaus

9,00

Bruschetta met diverse vleeswaren
Zes stuks geserveerd met pesto

8,00

Bruschetta met kaas
Zes stuks geserveerd met vijgenconfituur

8,50

Geef eens een waardebon, diner
of High Wine/Bier cadeau.
Daar maakt u altijd iemand blij mee!

