LUNCHKAART
BROODJES
Belegen Beemster gezond (V)

7,00

Belegen kaas, bladsla, komkommer, tomaat, ei en kruiden cress

Carpaccio

10,50

Ossenhaas, rucola sla, huisgemaakte pesto en Parmezaanse kaas

Rosbief Speciaal

7,50

Runderrosbief, rode ui en een eitje met Zaanse mayonaise, Amsterdams zuur en verse peper uit de molen

Ossenworst

7,50

Met Amsterdams zuur en rucola sla

2 Kroketten op brood

6,50

Kalfs- of rundvleeskroketten met brood en roomboter

Huisgerookte zalm

8,00

Met little gems, kapperappeltjes en een eitje

Geitenkaas (V)

9,00

Geitenkaas van ‘De Klompenhoeve in Egmond’ met gekarameliseerde walnoot, rucola en balsamicostroop

Tonijnsalade

9,50

Haricoverts, zongedroogde tomaatjes en olijf

-

U heeft de keuze uit landbrood (bruin of wit) of een baguette (wit)

SOEPEN
Tomatensoep (V)

6,00

Met kruiden-crème fraîche

Soep van de dag

6,00

Laat onze medewerkers u informeren

HEEFT U EEN ALLERGIE
OF LUST U IETS ECHT NIET?
Geef dit op tijd aan bij de bediening of in de keuken!
V = Vegetarisch gerecht

LUNCHSPECIALS
Baguette mambo kip

9,50

Kip, taugé, bosui en oosterse saus

Club Sandwich met zalm of kip

10,50

Zalm of kip, bacon, kruidenkaas, tomaat en komkommer

Saté van de haas

17,00

Huisgemaakte satésaus, cassave kroepoek, atjar van rode kool en friet

MarktZicht Burger

17,00

Runderbeef, cheddar, tomatensalsa, gerookte puntpaprika met rode uienmarmelade en –
indien gewenst – een gebakken eitje erop

Langedijker 12-uurtje

10,50

Soepje met bijpassend broodje, speciaal voor u geselecteerd door de chef

Focaccia brood (V)

9,00

Met humus en gemarineerde tofu en knapperige tempeh

Langedijkerbrood (V)

10,50

Luchtig bloemkoolbrood, vol van smaak, met cream cheese, zongedroogde tomaatjes en huisgemaakte pesto

CHEF‘S LUNCH
_____________________________________________
3-Gangen Lunch

p.p. 23,50
_____________________________________________

TOSTI’S
(GEMAAKT VAN FOCACCIA BROOD)
Tosti kaas (V)
Tosti ham & kaas
Tosti geitenkaas met pesto

4,50
5,00
6,50

FEESTJE OF DINER?
Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

MAALTIJDSALADES
Caesar

13,00

Bacon, gebakken kip, little gems, croutons, henne-eitje en Caesar-dressing

Carpaccio

13,00

Ossenhaas, mix van diverse slasoorten, huisgemaakte pesto, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes

Geitenkaas (V)

13,00

Mix van diverse slasoorten, geitenkaas van ‘De Klompenhoeve in Egmond’, vijgenchutney, walnoot
en balsamicostroop

Huisgerookte zalm
Huisgerookte zalm, mix van diverse slasoorten, romige dressing, kruidensla en komkommerlinten

-

13,00

Bij de salades heeft u de keuze uit brood of friet

SCHARRELEI GERECHTEN
Uitsmijter naturel
Uitsmijter ham & kaas
Uitsmijter spek
Uitsmijter carpaccio
Uitsmijter zalm

5,00
7,00
6,00
11,00
11,00

Omelet kaas
Omelet ham & kaas
Omelet zalm
Boerenomelet
-

6,00
6,00
8,00
7,00

U heeft de keuze uit landbrood bruin of wit

HEEFT U EEN ALLERGIE
OF LUST U IETS ECHT NIET?
Geef dit op tijd aan bij de bediening of in de keuken!
V = Vegetarisch gerecht

