MENU GLUTENVRIJ
Appetizers

€ 7.00

6 stuks

€ 12.50

Zoute haring (in stukjes) met uitjes en augurk € 6.00

2 stuks

€ 9.50

Creuse 000 (seizoen) 3 stuks

€ 5.50

Kaasblokjes Oud amsterdam

dubbel € 9,00

Voorgerechten
Warme en koude gerechten worden geserveerd met glutenvrij brood en boter,

Op het moment van bestellen wordt het glutenvrije brood à la minute afgebakken.
Wij vragen begrip voor het feit dat dit de bestelling iets kan vertragen.

Gerookte zalm met mierikswortelsaus

€ 10.95

Gestoomde makreel met zuurkoolsalade

€ 8.95

Zure haring met aardappelsalade en rode bietjes

€ 7.95

“Stellendamse”garnalencoctail

€ 12.50

Vis hors d’oeuvre met gerookte zalm, gerookte paling,
makreel,forel,hollandse garnalen en haring

€ 16.50

Gerookte “IJsselmeer ” paling

€ 11.95

Huisgemaakte paté met uienmarmelade

€ 8.95

Dun gesneden rundermuis met Oud Amsterdam kaas

€ 9.95

Salade Hollandse geitenkaas

€ 8.95

Westlandse seizoenssalade

€ 8.25

Soepen geserveerd met glutenvrij brood en boter € 6.25
Soep van de chef (vraagt u de bediening dit is een wisselende soep die
vanzelfsprekend ook elke keer van bereidingswijze wisselt
Erwtensoep met worst en spek
Tomatensoep

HOOFDGERECHTEN
Stamppotten (seizoensgebonden)

€ 16.25

Hutspot met gehaktballetje en spek

Zuurkool met gehaktballetje en spek
Stamppot van de dag met gehaktballetje en spek
Indien gewenst kunt u een salade bestellen

€ 4.25

Visgerechten
De visgerechten kunnen met glutenvrij paneermeel gebakken worden!!
Gebakken doradefilets

€ 17,25

Vis van de dag (informeert u bij de bediening)

€ 17.95

Gebakken kabeljauwfilet aardappelpuree

€ 18.95

Visstoofpotje gegratineerd met kaas

€ 17,25

Gebakken zalmfilet

€ 17.50

Gepocheerde zalmfilet

€ 17.50

Gebakken Noordzeesliptong (2 stuks)

€ 27.50

Gekookte mosselen in het pannetje (seizoen !!!)

€ 17.95

Vleesgerechten
Naar uw wens kunnen we een op roombasis bereide saus maken
bijvoorbeeld een Champignonroomsaus
Stooflapje met rode kool, puree en appelmoes

€ 17,25

Kappucijners met gekonfijte varkenswangetjes

€ 16.95

Bruine bonen met worst, spek en piccalilly

€ 16,25

Varkenshaas

€ 17.95

Kalfslever met gebakken ui,spek, appel en aardappelpuree

€ 17.95

Kalfsêntrecote

€ 22.95

Kalfsêntrecote gegratineerd met Oud Amsterdam kaas

€ 22.95

Maiskipsûpreme (borstfilet en vleugeltje)

€ 17.95

Gebakken kippenlevertjes met uitjes en spek

€ 16.25

Eendenbout gekonfijt in ganzenvet met zuurkoolstamppot

€ 17.95

Lamscarré(heel) met spitskoolstamppotje

€ 26,50

Hollandse biefstuk

€ 17.75

Hollandse biefstuk met champignons

€ 18,25

Ossenhaas (tournedos) met champignons

€ 23,50
€ 16,25

Vegetarische schotel
Gaarne in overleg met bediening/keuken te bepalen

Kindermenu € 12,50 (2 gangen)
808 Gebakken zalmfilet met frites, salade en appelmoes
Of
809 Kippenborst met met frites, salade en appelmoes
810 Kinderijsje met slagroom

Amsterdam menu € 24.95 (3 gangen + koffie)
Keuze uit één voorgerecht- één hoofdgerecht en één dessert
Salade met gerookte makreel
Salade met ham en kaas
Tomatensoep
Erwtensoep met worst en spek
*****
Spitskool stamppot met gehaktballetje
Gepocheerde zalmfilet saus naar wens
Kippenborstfilet saus naar wens

******
Vanille roomijs met slagroom
******
Koffie of thee

Lunchsuggesties met salade
Gebakken chapmpignons met uitjes,ham en paprika

€

8.95

Gehaktballetjes (2) met salade

€

8,95

Hollandse biefstuk met roomboterjus en glutenvrij brood

€ 14.95

Vegetarische omelet € 8.50

€ 7.75

Omelet Oude kaas

€ 7.75

Omelet champignons

Boerenomelet

€ 8.95

NAGERECHTEN – DESSERTS
789
790
791
792
793
794
795

Vanille ijs met aardbeien saus
Vanille ijs met aardbeien saus en slagroom
Gember snippers in gemberstroop, vanille ijs en slagroom
Advocaat van Van Wees met vanille ijs en slagroom
Boerenjongens met vanille ijs advocaat en slagroom
Vanille ijs met warme chocoladesaus, likeur en slagroom
Verse ananas met crème fraîche ijs

€ 4.75 № 1 -2-3
€ 4,95 № 1 -2-3
€ 5.95 № 1 -2-3
€ 5.94 № 1 -2-3
€ 6.50 № 1 -2-3
€ 5.75 № 4
€ 6.25

796 Glutenvrij flensje met roomijs,sinaasappellsaus en slagroom
€ 6,95
797 Boerenkaasbordje en een glaasje bessenjenever van “Van Wees”

Moscatel de Oro Late Harvested
Muscat
Torres
Brown Brothers
342 Fles 0.5 L € 18.50
332

Glas € 4.50

Muscat de
Beaumesde-Venise
Jaboulet 331
Fles 0,375L € 25.00

№ 1 -2-3
€ 7.95

Gonzalez
Byass Nectar
Pedro Ximenez
330 Glas € 3.95

