WELKOM IN DE HUISKAMER VAN AALSMEER
Lunchkaart

DINERKAART

van 12 tot 16:30

Voorgerechten

KEUZE UIT WIT OF BRUIN BROOD

Plankje brood		

Hoofdgerechten vlees
€4,50

Al deze gerechten worden geserveerd met frites.

Met huisgemaakte kruidenboter en frisse yoghurt dip.
UITSMIJTERS EN OMELETTEN

€8,50

		

Hollandse biefstuk (200 grs.)

kies uw topping: oude of jonge kaas, spek, ham, rosbief, tomaat, champignons.

Carpaccio van ossenhaas

geserveerd zonder boter

Met truffelmayonaise of pesto, zongedroogde tomaatjes,

		

Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola.

Kalfslever (200 grs.)

€4,75

TOSTI’S
stel zelf samen: salami, ham, oude of jonge kaas, geitenkaas, mozzarella.
extra pesto

€0,75

BELEGD ZACHT BOLLETJE

€2,75

oude of jonge kaas, salami, ham, rosbief of leverworst, 1 gebakken of gekookt ei,
“Oma Bobs” kroket (vega mogelijk), kaassoufflé of frikandel, warme beenham met
mosterdsaus .
hagelslag (met boter) of pindakaas

€2,25

geserveerd zonder boter

Luxe vloerbrood

€11,50

• Carpaccio met pijnboompitten, rucola Parmezaanse kaas, zongedroogde
tomaat met pesto of truffelmayonaise.

Geserveerd met verse groenten, gebakken champignons, en ui.		
€19,50

Geserveerd met verse groenten gebakken spek, appel, blauwe bessen en een
€9,95

Vegetarische tartaar “licht pittig”

tartaar van tomaat, Parmezaanse kaas, kappertjes en cornichons.

cassis beurre-blanc. 		
		
Varkenshaas (180 grs.)

€11,50

Buffelmozzarella met Italiaanse ham

Met tomaat en balsamico. (ook vegetarisch te bestellen).

€19,50

Gevuld met brie en walnoten, geserveerd met verse groenten.		
		
€16,50

Kipsaté (200 grs.)
€10,50

Honing meloen met Serranoham

Kippendij met satésaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes.		
		

€13,95

Luxe visschotel

€11,50

€21,00

combinatie van gerookte zalm en gerookte paling van “Rekelhof”.

Ossenhaas saté (200 grs.)

€18,50

Ossenhaaspuntjes met satésaus, kroepoek, atjar en gebakken uitjes.		
		
€8,95

Nacho’s

Mixed grill (450 grs.)

€22,50

Geserveerd met huisgemaakte guacamole, chilisaus,

Combinatie van kalfsentrecote, kipfilet, biefstuk, mini burger, worstje.

cheddar en crème fraîche.

geserveerd met koude sausen.		

• Gerookte zalm met kappertjes, rucola, komkommer, rode ui en

		

dillemayonaise.

€8,50

Champignons

Champignons in kruidenboter gebakken .

• Warme geitenkaas, in combinatie met geitenkaaskroketjes walnoten,

Schnitzel (300 grs.)

€16,50

Gepaneerde varkensschnitzel met gebakken ui, champignons en oude kaas.
		

tomaat, gebakken spek en balsamcio (vega mogelijk)

€11,95

Gamba’s piri piri

• Hete kip met paprika, champignons, taugé, bosui en chili-sambal.

6 stuks gebakken met knoflook en sambal (gepeld geserveerd).

Kalfsentrecote (200 grs.)

€19,50

Geserveerd verse groenten en truffelsaus. 		

• Gezond met oude kaas, sla, gekookt ei, komkommer, tomaat
€5,95

Tomatensoep

en gebakken kipstukjes geserveerd met mayonaise apart. (vega

Huisgemaakte tomatensoep met balletjes, ook vegetarisch te bestellen.

mogelijk)
• 12 uurtje vlees combinatie van mini kalfs-kroket, gebakken ei met spek
en een tomatensoepje met ballen.

		
€1,50

extra saus		

• pepersaus		
€9,50

Kreeftensoep

• champignonroomsaus		

Huisgemaakte romige kreeftensoep.

• truffelsaus

Salades

Hoofdgerechten vis/vegetarisch

• 12 uurtje vis combinatie van gerooktezalm, mini garnalenkroket en een
kreeftensoepje.

€15,50

Caesar salade kip 		

Salades
Caesar met kipstukjes 		

€13,50

Caesar met gamba’s	

€15,50

Geitenkaas met balsamico	

€13,50

Carpaccio met pesto	

€15,50

roergebakken Ossenhaaspuntjes	

€17,50

Salade met malse kipfilet, tomaat, ei, croutons, komkommer,		

Gegrilde zalm op oosterse wijze met in oystersaus gewokte groenten

Parmezaanse kaas en caesardressing.		

en witte rijst.

		

		

Caesar salade gamba’s 		

Tomatensoep met ballen	

€5,95

Kreeftensoep

€9,50

100% rundvleesburger	

Parmezaanse kaas en caesardressing.		

		

		

Slibtong 3 stuks	
€14,50

Prijs per 2 slibtong.

		

		

Salade ossenhaaspuntjes 		

€17,50

€19,75

Zeebaars 		

		

		

€19,95

€21,50

Vistrio 		

Combinatie van zalm, 1 slibtong en zeebaars.		
Vegetarische burger 		

€15,95

met gebakken champignons en uien, oude kaas en truffelmayonaise.
		
Vegetarische rode curry “pittig”		

Kokosmelk, verschillende groenten en pandan rijst.

OPENINGSTIJDEN

het is niet uitgesloten dat onze
gerechten allergenen bevatten,
de bediening kan u informeren

€17,95

		

met spek, sla, oude kaas, tomaat en pittige mayo

biefstuk met champignons en ui	

   €		

Met risotto, groenten en kreeftensaus.		

€14,50
€16,50

€21,00

Salade met roergebakken paprika, champignons en cashewnoten.		
€15,50

€22,50

gebakken slibtongen met hollandaisesaus en een frisse salade

Salade met warme geitenkaas, appel, walnoten en balsamico.

salade met carpaccio, tomaat, komkommer, Parmezaanse kaas en pesto.		

kipsaté met friet	

Gamba’s 12 stuks gepeld geserveerd		

in de knoflook gebakken met knoflooksaus geserveerd.		

Salade carpaccio		

Warme gerechten

€17,50

Salade met 9 gamba’s, tomaat, ei, croutons, komkommer, 		

Salade geitenkaas 		

Soepen

€18,95

Zalm 		

Maandag tot Zaterdag
10:00 tot 22:00 uur
Zondag
11:00 tot 22:00 uur

• English menu’s available
• Englisches Menü verfügbar
• Menu anglais disponible

• Wijzigingen voorbehouden

€16,95

