Desayuno (Ontbijt)
Bij ons ontbijten kan vanaf 10:00 uur tot 11:30
(op zaterdag en zondag vanaf 9:00 uur)
Croissantje
Jam of chocopasta – 2,50
Kaas – 3,00
Ham & kaas – 3,50

Yoghurt
Met cruesli & fruit – 5,00

Uitsmijter
Kaas of ham – 9,00
Ham and cheese – 9,50

Ontbijt shake
Shake met yoghurt, avocado, mango, ananas, limoensap,
podosiri & crusli – 5,00

Plato Desayuno
Luxe ontbijtplateau met een croissantje, broodje met ham
en kaas, een gekookt eitje & yoghurt met fruit. Tevens krijgt
u een kopje koffie of thee naar keuze en een glas verse jus
d’orange – 13,00

Almuerzo (lunch)
Lunchen kan bij ons van 11:30 uur tot 16:00 uur

Stoombroodje Porkbelly
Stoombroodje met biologische Hollandse hoisin porkbelly,
kimchi (gefementeerde kool), sriracha & tempura groentjes –
9,50

Bara Spicy Chicken
Surinaams bara broodje gemaakt van kikkererwtendeeg met
pittig gemarineerde kip, mangochutney, taugé, zoetzure
komkommer & masala-mayonaise – 7,50

Buratta Naan
Naan met Burrata (romige mozzarella), perzik, gepofte
oerbietjes, tomaatjes & markoesa gerookte ahorn dressing –
9,50

Umami Steak Rotiwrap
Surinaamse rotiwrap met zacht gegaarde biefstuk (van de
dubbeldoel roodbont melkkoe) sojapaddenstoelen, sriracha,
aioli & zoetzure komkommer – 9,50

Broodje Bal
Zacht bolletje met ouderwets balletje gehakt (100%
kalfsvlees) met roomboter & mosterd – 6,50

Falafel Naan
Naan met huisgemaakte falafel, tzatziki, guacamole,
poftomaatje, rode ui & granaatappel (vegetarisch) – 8,50

Broodje kroket
Zacht bolletje met croquette (100% kalfsvlees) met mosterd
– 6,50

Salade parelcouscous
Salade met parelcouscous, falafel, burrata (romige
mozzarella), gepofte biet, avocado & tomaatjes - 14,00

Rode pesi (linzen) & pompoensoep
Met curry, wortel, pastinaak, curcuma & gerookte tempeh
(veganistisch) – 8,00

Noodlesoep
Met langoustine saoto bouillon, pekingeend, taugé en een
eitje (zeer op smaak, ziltig mondgevoel) – 11,00

Mosselpannetje
Met parbobier, yellow thai curry, naanbrood & aioli – 17,00

Voor de kleintjes
Sneetje brood met jam of chocopasta – 2,00
Poffertjes met poedersuiker & boter – 5,00
Tosti met ham & kaas of alleen kaas – 5,00

Para picar (snacks) vanaf 12:00 uur
4,50 Olijven
4,50 Gemengde nootjes
7,-

Beemster oude kaas blokjes

7,‐

Broodplankje
Met gezouten boerenboter, aioli & tapande

7,5

Cheddar Tortilla (Tortilla Chips)
Met gesmolten cheddar, crème fraiche, guacamole &
picante salsasaus

9,‐

Chicken Tortilla (Tortilla Chips)
Met stukjes kip, gesmolten cheddar, crème fraiche,
guacamole & picante salsasaus

4,-

Portie frietjes
Met mayonaise

6,-

Vegetarische loempia’s (10 stuks)

7,5 Kaasstengels (6 stuks)
8,‐

Kalfsbitterballen (6 stuks)

8,‐

Vegetarische bieterballen (6 stuks)
Rode bietenbal

8,-

Vlammetjes

15,- Borrelplankje
Beemster oude kaasblokjes, olijven, gemengde nootjes
& Spaanse worst
10,‐ Bucket chickenwings (10 stuks)
Met chilisaus en naanbrood

Cena (diner)

Dineren kan bij ons vanaf 17:30 uur
(op zondag is onze keuken vanaf 17:00 uur geopend)
Entradas (voorgerechten)

Rode pesi (linzen) & pompoensoep
Met curry, wortel, pastinaak, curcuma & gerookte tempeh
(veganistisch) – 8,00

Noodlesoep
Met langoustine saoto bouillon, pekingeend, taugé en een
eitje (zeer op smaak, ziltig mondgevoel) – 11,00

Panamese chickenwings
Bucket chickenwings met chilisaus & naanbrood – 10,00

Salade parelcouscous (maaltijdsalade)
Salade met parelcouscous, falafel, burrata (romige
mozzarella), gepofte biet, avocado & tomaatjes
(vegetarisch) - 14,00

Menù los ninos (kindermenu)
Kinderpasta met tomatensaus & kaas – 8,00
Kroket met frites, appelmoes & sla – 9,00
Poffertjes met poedersuiker & boter – 5,00

Cena (diner)

Dineren kan bij ons vanaf 17:30 uur
(op zondag is onze keuken vanaf 17:00 uur geopend)
Platos Principales (hoofdgerechten)

Saté van kippendij
Met pinda-tamarindecrème, atjar, krupuk & frites – 17,50

Mosselpannetje
Met parbobier, yellow thai curry, naanbrood & aioli – 17,00

Petit Fruits de Mer
Met 3 oesters, halve Noordzee krab, langoustine &
crevettes – 19,50

Catch of the Day
Wisselend visgerecht

Butcher’s Choice
Wisselend vleesgerecht

Vegetarian Special
Wisselend vegetarisch gerecht

Postres (Desserts)

Kan besteld worden vanaf 17:00 uur.

Warme chocoladetaart
Halfzacht chocolade taartje uit de oven met rode vruchten
crème – 7,00

Dessert of the Day
Wisselend dessert

Vruchtensorbet
Drie verschillende smaken sorbetijs en vers fruit – 7,50

Taartje van Holtkamp
Zie onze vitrine voor de mogelijkheden – 4,50

Appeltaart San Blas
Huisgemaakte appeltaart met een bolletje kaneelijs &
slagroom – 6,00

