Lunchkaart van 12 :00 tot 15:00 uur !
Brood en smeersels
Tomaten paprikasoep
Soep van de dag
Gebonden vissoep

€
€
€
€

4,75
6,25
7,00
9,00

Tosti’s
Tosti ham, kaas ( sandwichbrood ) & curry

€ 6,50

Tosti gerookte kip, kaas, avocado en honingmango saus € 7,95
Tosti met ham, kaas, gebakken eitje en friet
met zoet pikante chilisaus
Lunch plateau’s, geserveerd met brood en diversen
Vlees
carpaccio & gerookte kip salade & bitterballen
Vis
gerookte zalm & tonijnsalade & garnalenkroket
Vega salade met geitenkaas & humus-pittenmix
& oesterzwamkroket

€ 9,95

€ 11,50
€ 11,95
€ 11,25

Open belegd vloerbrood, Wit of Meergranen,
met gemengde sla en …..
Gebakken Brie, sla, honing en walnoten…
Tuna melt (tonijnsalade met kaas uit de oven) salade,
rode ui, kappertjes, paprika en balsamico dressing…
Pulled chicken,BBQ saus salade en…
Rundercarpaccio, pesto, pijnboompitten, zontomaat
en Parmezaanse kaas…

€ 9,75
€ 10,25
€ 11,95
€ 13,55

Klassiekers
Uitsmijter ham en kaas
Twee bourgondische rundvlees kroketten
met brood en mosterd
Drieluik van kalfskroket, kaaskroket
en garnalenkroket met brood en sausjes
Lunch topper, uitsmijtertje ham & kaas,
broodje kroket en een tomaten paprikasoepje
Tip: Ook te bestellen met rundercarpaccio i.p.v. ham & kaas

€ 9,95
€ 9,95
€ 10,95
€ 11,50
€ 13,00

Salades
Caesarsalade met gebakken kipfilet, knoflooksaus, tomaat,
rode ui, komkommer, Parmezaanse kaas, eitje en croutons

€ 13,50

Seizoen salade met risotto, gebakken champignons met saus,
Parmezaanse kaas en gebakken brie

€ 14,25

Havensalade van gerookte zalm, garnaaltjes, tonijnsalade
en een scampi in panko met een dilledressing

€ 14,50

De salades worden met een broodje geserveerd
Evt. een mand broodjes met smeersels bij te bestellen

€ 4,75

Plates
Kip spiesen met satésaus, friet en salade

€ 14,95

Beef burger met brood, kaas, saus, friet en salade

€ 15,95

Fish en chips met remoulade saus en salade

€ 16,95

Wandeling van voorgerechten op schaal geserveerd,
vanaf 2 personen, bestaande uit:
Soepje naar wens met broodje
Runder carpaccio, pesto en Parmezaanse kaas
Kroket ( wisselend )
Taartje van champignon’s
Vissers salade
Scampi’s in panco
Kipspies yakatori
Frietjes met chili mayonaise

€ 18,75 p.p.

Uit te breiden met een heerlijk dessertbordje voor € 6,00 p.p.
Proef onze heerlijke appeltaart voor naast de koffie
Met slagroom € 0,50 extra!

€ 3,75

Tijdens de lunch van 12:00 tot 15:00 uur is het ook mogelijk
om bitterballen te bestellen !
Met onze borrelkaart starten wij vanaf 15:00 uur tot 17:30 uur!!
Zin in een dessert of speciale koffie ?
Vraag naar onze dessertkaart!
Tip: Wij verkopen ook Lunch of Dinerbonnen !!
Voor Filmarrangement, Happen en Trappen fietsarrangement of Lunch
arrangement i.s.m. Visserijmuseum, zie op onze websites.
Wij verzorgen ook High Tea à la Stroming, te reserveren tot 15:00 uur.
Graag 1 nota per groep/tafel , dank voor uw begrip!!
Heeft u een allergie?, …Meld het ons!
Fijne dag, smakelijk eten en graag tot ziens!
Wifi : stroming2005

