AFHALEN & BEZORGEN
Standaard op het brood, sla, tomaat, komkommer, rode ui
keuze uit: wit of bruin brood















Carpaccio van de zijlende: truffelmayonaise, parmezaan, pijnboompitten
Gezond: ham, kaas, eiersalade
Geitenkaas: honing, walnoten, balsamico
Gerookte zalm: mosterd-dillesaus
Gebakken kip: ui, streaky bacon, chilimayonaise
Huisgemaakte tonijnsalade
Boerenomelet, diverse groenten en bacon
Soepen & Voorgerechten
Standaard stokbrood en kruidenboter
Snert met roggebrood en katenspek
Tomatensoep
Courgettesoep met zalmsnippers ( zonder zalm -1,-)
Kreeftensoep de haven met diverse soorten vis ( maaltijdsoep)
Havenbordje: tonijnsalade, gerookte zalm, gerookte paling, 3 gamba’s
Carpaccio van zijlende: truffelmayonaise, rucola, parmezaan, pijnboompitten

€ 9,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,50
€ 8,20
€ 7,50
€ 8,50

€ 5,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 12,€ 12,50
€ 9,50

Salades


















Surf & turf: carpaccio & gamba’s, truffelmayonaise, parmezaan, rucola, pijnboompitten € 14,Carpaccio van zijlende: truffelmayonaise, parmezaan, rucola, pijnboompitten
€ 12,De haven: tonijnsalade, gerookte zalm, gerookte paling, 3 gamba’s
€ 11,50
Geitenkaas: honing, walnoten, balsamico
€ 10,50
Gebakken kip: ui, streaky bacon chilimayonaise
€ 10,50
Stamppotje (HG)
Wortelstamp met hachee
€ 9,75
Boerenkoolstamp met hachee
€ 9,75
Burgers (HG)
Cruiseburger:
200 gram vlees, ui, tomaat, augurk, sla, bacon, kaas, huisgemaakte saus
€ 9,50
Krokante kipburger: tomaat, kaas, sla, gebakken ui, chilimayo
€ 9,bij te bestellen friet of gebakken aardappels
€2,50
Hoofdgerechten
Let op: mosselen op aanvraag 1 dag van tevoren
Mosselen keuze uit: Franse wijze met witte wijn of Thais (licht pikant)
€ 21,Kipfilet op een gezonde en pure wijze bereid ( tip: bloemkoolrijst) koolhydraatarm
€16,Gamba’s in olie met knoflook en pepers (tip: bloemkoolrijst)
koolhydraatarm
€ 17,Schnitzel keuze saus: champignon of pepersaus
€ 16,50
Kipsaté in satésaus
€ 16,50
Vega Groenteschotel: gegrilde courgette, paprika, ui, Haricots verts, bloemkoolrijst. € 14,50
 Bij de bovenstaande gerechten kunt u kiezen uit :
bloemkoolrijst of gebakken aardappels
Bij ieder gerecht zitten standaard gegrilde groenten (op de mosselen na)

