VAN DE BAKKER

WAT BIJ DE KOFFIE . . .
Red Velvet
Brownies
Cheesecake
Hazelino
Appelgebak
Tiramisu gebakje
Slagroom
Tosti’s vanaf
Licor 43, Amaretto of Grand Marnier

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
0,50
5,00
4,50

FROZEN YOGHURT
Frozen yoghurt naturel
Frozen yoghurt met verse jus
Frozen yoghurt met cruesli & honing
Frozen yoghurt met chocolade nibs
Frozen yoghurt met aardbeien

€
€
€
€
€

4,00
4,75
4,75
4,75
5,00

TOSTI’S (WIT OF BRUIN)
Kaas
Kaas, tomaat & pesto
Ham & kaas
Brie, walnoten & honing

€
€
€
€

5,00
5,75
5,75
6,00

€

6,50

SOEP
Van kers-tomaatjes met landbrood

WRAPS
met icebergsla, crème fraîche & komkommer
Kipstukjes met tomaat & guacamole
Geitenkaas met honing & pesto
Gerookte zalm, tomaat & kappertjes
Rundercarpaccio met pesto, kappertjes,
rucola, rode ui & Parmezaan

€
€
€

8,75
8,75
8,75

€

8,75

(11.30–16.00 u.) wit of bruin desembrood
meerprijs:
Ciabatta, Waldkorn of Italiaanse bol € 0,75

Tonijnsalade made by Ottenhome met
icebergsla, kappertjes, rode ui & augurk €
Brie van de mat, honing & walnoten €
Gerookte zalm met tomaat, kappertjes

7,00
7,00

€

7,00

rode ui & frisse spread

Gezond met jonge kaas, komkommer,
ei, icebergsla & zuivelspread
€ 7,00
Ossenworst, augurkjes & zilveruitjes
€ 7,00
Makreel, uienchutney & crème fraîche € 7,00
2 Croquetten van de Heeren van Loosdrecht*
*(zonder E-nummers en minder zout)
€ 7,00
2 Groente croquetten van de Heeren* € 7,00
4 Garnalen croquetjes van de Heeren* € 9,00
Warme kip (mild spicy)
€ 8,00
Geitenkaas met rucola, pesto & honing € 8,00
Rundercarpaccio met pesto, balsamico,
pittenmix, rucola, rode ui en kappertjes € 8,00

ITALIAANSE BOL MET

IERSE HAMBURGER
100% rund met : rode ui, augurk, icebergsla, tomaat,
tomatensalsa & komkommer relish

Naturel

€

8,75

Met Cheddar kaas
Met brie
Met blauwschimmelkaas

€
€
€

9,75
9,75
9,75

OPTIMISTEN MENU...
Voor de kinderen:
€
Friet met mayo, appelmoes en naar keuze:
kroket, kipnuggets of een stukje sparerib
Als toetje een perenijsje of Raketje
Meerprijs Schatkistje
€

7,50

1,00

SPECIAAL DIEET OF WENSEN?
Vraag naar onze allergenenkaart

Als borrelplateaus voor 4 personen of als lunch/diner voor 2 personen

ANTIPASTI

SPREADS & DIPS
Bloem van breekbrood met humus,
tapenade van olijven en van rode paprika
& tonijnmayonaise
€ 10,00

Bloem van breekbrood met aïoli, tapenade,
gegrilde groenten, gevulde chilipeppers,
olijven met feta, old Amsterdam, manchego, brie,
ossenworst, fuet,
augurkjes, mosterd & zilveruitjes
€ 20,00

Ottenhome plateau met

VIS & ZO

Landbrood, aïoli, olijvenmix,
bitterballen, gefrituurde garnalen,
kaasstengels & vlammetjes (4 x 4 stuks)
€ 12,50

Bloem van breekbrood,
zalm met kappertjes, rode ui & crème fraîche,
gestoomde makreel met mierikswortel spread,
gerookte forel met chili mayo,
rivierkreeftjes met whiskysaus, venkel & radijsjes
€ 25,00

BORRELBITES

€ 12,50

SAY CHEESE

TAFEL VOL TAPAS

Bloem van breekbrood met
old Amsterdam, manchego, brie,
een bol Egmondse geitenkaas,
blauwschimmelkaas,
mosterd, zilveruitjes & augurkjes
€ 15,00

Bloem van breekbrood met aïoli,
albondigas in tomatensaus,
patatas bravas, mini spinazie kroketjes,
jalapeño pepers, olijven,
calamaris, manchego & fuet
€ 25,00

FINGERFOOD
Breekbrood met aïoli en tapenade
Nachos mix met guacamole & salsa
Yakitori spiesjes (6 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Bitterballen (8 stuks)
Albondigas in tomatensaus (8 st.)
Spinaziekaas kroketjes (8 stuks)

€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Patatas bravas met aïoli
Calamaris licht gepaneerd
Blokjes old Amsterdam
Gefrituurde garnalen (8 stuks)

€ 5,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
Bitterballen, kaasstengels & vlammetjes (12) € 9,00
Bitterballen (20 stuks)
€ 12,00
Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes
& garnalen (20 stuks)
€ 13,50

SALADES + LANDBROOD
Rundercarpaccio met pesto & pittenmix
met rucola, rode ui & kappertjes

€ 12,50

Gerookte zalm met rode ui, kappertjes &
mosterddille dressing

€ 12,50

Geitenkaas met pesto & honingkruidendressing met gemengde groene salade, tomaat,

IERSE HAMBURGERS & FRIET
100% rund op een Italiaanse bol met tomaat,
rode ui, augurk, tomatensalsa & komkommer relish

Naturel
Met Cheddar kaas
Met brie
Met blauwschimmelkaas

paprika, rode kool, worteltjes, komkommer,
pitten & croutons

romaine, ei, paprika, ansjovis, Parmezaan & croutons

Met kipdijfilet
Met 5 gamba’s van de grill (zonder kip)
Met 3 gamba’s van de grill & kipdijfilet

€ 12,50
€ 14,50
€ 15,50

Makreelfilet & uienchutney, rode biet &
mieriksworteldressing

€ 13,50

Rivierkreeftjes met romige whisky dressing
€ 13,50

Ossenhaaspuntjes Thai style met
waterkers, taugé, rode pepertjes, paprika,
rode ui, pittenmix & croutons

€ 15,50

Meerprijs : friet met mayo

€

3,50

VIS
met friet en groente uit de wok
Visspies
Oosterse gamba’s

met friet en mayo, atjar, augurk, kroepoek
gebakken uitjes & seroendeng

Kipdijsaté
Ossenhaassaté

€ 15,00
€ 17,50

VAN DE GRILL
met friet en mayo

met spinazie, komkommer, bleekselderij, zongedroogde tomaatjes, ei, pittenmix & croutons

12,50
14,00
14,00
14,00

SATÉ

€ 12,50

Caesar salad met een mosterddressing, salade

€
€
€
€

€ 17,50
€ 17,50

PASTA PENNE MET...
Mascarpone saus, vers uit de wok met rucola
rode & gele paprika, courgette, paksoi,
champignons, walnoten & Parmezaan € 12,50
Met gemarineerde kipdijfilet

€ 14,50

Met gegrilde gamba’s (5x)

€ 16,50

Wil je met een groep (v.a. 20 pers.) komen voor een
gezellige lunch, high tea, borrel, barbecue, buffet of
diner? Vraag naar onze banqueting mogelijkheden!

Spareribs met knoflook- en chilisaus,
& gemengde salade

€ 17,50

Ossenhaasspiesjes met wokgroente
& pepersaus

€ 17,50

Rib Eye Black Angus met wokgroente
& Bearnaisesaus

€ 19,50

ZOET TOE(TJE)
Verse muntthee
Thee: gember, sinaasappel & citroen
Frappuccino
Red Velvet
Cheesecake
Ben & Jerry’s: Cookie Dough, Chocolate

€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,75
4,00
4,00

Fudge brownie of Strawberry Cheesecake

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
15,00

Brownies met slagroom
Scroppino (limoenijs, wodka, Prosecco)
Crème brulée
Tiramisu taartje
Hazelnoot meringue met slagroom
Frappuccino met Licor 43
Kaasplankje to share (2 pers.)

