TAKE AWAY KAART v.a. 11.30 u.
FINGERFOOD
Friet met mayo

€

3,50

Patatas bravas
Stokbrood met aïoli en tapenade
Yakitori spiesjes (6 stuks)
Kaasstengels (8 stuks)
Vlammetjes (8 stuks)
Bitterballen (8 st.) Heeren van Loosdrecht
Albondigas in tomatensaus (8 st.)
Spinaziekaas kroketjes (6 stuks)
Calamaris licht gepaneerd
Manchego
Gefrituurde garnalen (8 stuks)
Serranoham en fuet
Spicy kipnuggets (8 stuks)
Nachos mix met cheddar, guacamole,
Jalapeño slices & tomato relish
Bitterballen, kaasstengels &
vlammetjes (12)
Crunchy Californian sushi roll (met
surimi, wakame & Japanse omelette)
Bitterballen (20 stuks)
Bitterballen, kaasstengels, vlammetjes
& gefrituurde garnalen (20 stuks)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

€

9,00

€ 10,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 15,00

VAN DE BAKKER
Standaard op wit of bruin desembrood
Meerprijs:
Ciabatta, Waldkorn of Italiaanse bol
Glutenvrij of Vegan broodje

Tonijnsalade made by Ottenhome met
icebergsla, kappertjes, rode ui & augurk
Brie van de mat, honing & walnoten
Gerookte zalm met tomaat, komkommer,
icebergsla, kappertjes, rode ui & spread
2 Heeren van Loosdrecht* Croquetten
*(zonder E-nummers en minder zout)
2 Groente croquetten van de Heeren*
Bol Egmondse Geitenkaas
met rucola, pesto & honing
Carpaccio van kogelbiefstuk met pesto,
balsamico, pittenmix, Parmezaan, rucola,
rode ui & kappertjes
Hummus, gegrilde groente, guacamole
Wortelsalade &Ras-el Hanout dressing
rode ui & kappertjes

€
€

0,75
1,50

€
€

7,75
7,75

€

7,75

€
€

7,75
7,75

€

8,75

€
€

8,75
8,75

€

8,75

BEEF- & BEETBURGERS

OTTENHOME

Met rode ui, augurk, tomaat, icebergsla,
Ballymalou Tomato Relish &
Smokey Mountain Sweet Pickle Relish
Black Angus hamburger
€ 11,00
Black Angus hamburger met cheddarkaas € 12,50

Landbrood, aïoli, olijvenmix, bitterballen,
gefrituurde garnalen, kaasstengels &
vlammetjes ( 4 x 4 stuks)
€ 15,00

VEGAN:
Bietenburger op een volkoren veganbun € 12,50
Avocado burger op ‘n volkoren veganbun € 12,50

Als borrelplateau voor 4 pers. of als
lunch/diner voor 2 personen:

RONDJE TOKYO
Kara age, chicken yakitori, gefrituurde garnalen,
crunchy sushi roll, spicy springrolls, Edamame
muki & kewpie roasted sesam saus
€ 29,50

TAPAS BARCELONA
Manchego, Cabrales, Serranoham, Fuet,
ansjovisjes in het zuur, olijven,
gerookte amandelen, aïoli & Stokbrood

SALADES
Carpaccio van kogelbiefstuk met pesto,
pittenmix, rucola, Parmezaan, rode ui,
kappertjes & landbrood
€ 13,50
Gerookte zalm met rode ui, kappertjes, worteltjes,
mosterddille dressing & landbrood
€ 13,50

€ 29,50

VIS & ZO
Gerookte zalm met kappertjes, rode ui & crème
fraîche, gestoomde makreel met mierikswortel
spread, gerookte forel met chili mayo &
rivierkreeftjes met whiskeysaus, stokbrood,
venkel & radijsjes
€ 35,00

Geitenkaas met pesto, honingkruiden dressing,
gemengde groene salade, tomaat, rode paprika,
komkommer, pittenmix, worteltjes, croutons
& landbrood
€ 13,50
Caesar salad met Caesardressing,
salade romaine, ei, paprika, ansjovis, Parmezaan,
croutons & landbrood
€ 13,50
Extra topping: kipdijfilet
€ 16,00

