Lunch
van 12:00 tot 16:00 uur

Boerenbroodjes
Crocchetta’s

2 kroketten met mayonaise & mosterd
Kipkerriesalade
huisgemaakte kipkerrie met augurk, paprika en cashewnoten
Panini ham/kaas
een panini uit de oven met gesmolten kaas, ham en oregano
Tonijnsalade
huisgemaakte tonijnsalade met augurk, paprika en een gekookt eitje
Ei en zalm
zalm en eiersalde, met rucola en cocktailsaus
Pulled Pork
huisgemaakte pulled pork met augurk, ui en barbecuesaus
Mr. big
een overheerlijk, goed gevuld broodje Veluwse worst met bbq-saus

6,95
6,95
5,95
7,95
8,95
7.95
7.95

Carpaccio
met truffelmayonaise, pittenmix, rucola & geraspte oude kaas

9.75

Klassiek broodje beenham
gebakken beenham met sla, augurk en een honing-mosterdsaus

7,95

Salades
Maaltijd salade capra

rijk gevulde salade met geitenkaas, honing, walnoten, komkommer, tomaat, bosui en een stukje brood

11,75

Maaltijd salade di mare
rijk gevulde salade met tonijnsalade en zalm met huisgemaakte wasabimayonaise en een stukje brood

12,75

Huisgemaakte soepen
Paprikasoep
een romige soep van gerookte paprika geserveerd met een stukje brood
Mosterdsoep
gebonden soep van dijon mosterd gevuld met spekjes met een stukje brood

Tomatensoep

de aloude klassieker gemaakt van verse tomaten geserveerd met geraspte mozzarella en een stukje brood

5,95
5,95
5,95

NAAST ONZE HEERLIJKE BROODJES EN PANNENKOEKEN,
SERVEREN WIJ OOK PIZZA’S TIJDENS DE LUNCH

Diner
vanaf 17:00 uur

Voorgerechten
Brood mandje
boerenbrood met huisgemaakte pesto & kruidenboter

Tomatensoep

de aloude klassieker gemaakt van verse tomaten, geserveerd met room en mozzarella

Mosterdsoep

gebonden soep van dijon mosterd gevuld met spekjes

Paprikasoep

een romige soep van gerookte paprika

Crispy Gamberi

krokant gebakken gamba’s geserveerd met wasabimayonaise

Warme geitenkaas

geserveerd met een perencompote, walnoten, brood, rucola en honing

Salade capra

rijk gevulde salade met geitenkaas, honing, walnoten, komkommer, tomaat en bosui

Salade di mare

rijk gevulde salade met tonijnsalade, zalm en een huisgemaakte wasabimayonaise

Jules Winnfield & Vincent Vega

een spicy duo van gefrituurde uienringen & jalapeño-pepers gevuld met kaas

4,50
5,95
5,95
5,95
7,95
7,95
9,75
10,75
6,75

Runder Carpaccio
flinterdun gesneden runderhaas met pittenmix, oude kaas, rucola en truffelmayonaise

Buikspek

48 uur langzaam gegaarde spek, krokant gebakken en boterzacht met een Oosters sausje

9,95
7,50

Bruschetta met gerookte zalm
gerookte zalm geserveerd met een huisgemaakte bruschetta, cocktailsaus, sla en kappertjes

9,75

Hoofdgerechten
Ossenhaas medaillons

In roomboter gebakken, wordt standaard medium/rare geserveerd

21.95

geserveerd met seizoensgroenten en een saus naar keuze

Zuiglam

langzaam gegaard lamsvlees, daarna krokant gebakken

19.95

geserveerd met seizoensgroenten en een saus naar keuze

Procureur

48 uur langzaam gegaard, vet gemarmerd varkensvlees

18.95

geserveerd met seizoensgroenten en een saus naar keuze

Paddenstoelen risotto
huisgemaakte risotto gevuld met kaas, paddenstoelen en truffel

16.50

geserveerd met truffelolie en rucola

Runder rib-eye

rib-eye is afkomstig van de rib van een rund. Het vlees is gemarmerd met vet

22.95

geserveerd met seizoensgroenten en een saus naar keuze

Oosterse wok met kippendijen

gewokte noedels gevuld met kippendijen en Oosterse groenten

15,95

geserveerd met kroepoek

Oosterse wok met gamba’s
gewokte noedels gevuld met gamba’s en Oosterse groenten

16,95

geserveerd met kroepoek

Kibbeling

krokant gebakken vismootjes

16.50

geserveerd met ravigottesaus, frieten en pastasalade

Vis uit de vijver

een wisselende vissoort gebakken in roomboter

21,95

geserveerd met seizoensgroenten en bijpassende saus

Royale with cheese
een traditionele goed belegde XL hamburger met cheddarkaas

16.75

geserveerd met frieten en pastasalade

Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met salade

HUISGEMAAKTE SAUZEN:
PEPERSAUS – CHAMPIGNONROOMSAUS – JACHTSAUS – BARBECUESAUS
– KRUIDENBOTER – GEBAKKEN CHAMPIGNON/PAPRIKA/SPEKJES EN UI
BIJGERECHTEN / EXTRA
friet
extra sausje (of meer)
extra frisse salade

€ 2,00
€ 0,75
€ 1,50

pastasalade
wok groenten
pittige saus

€ 0,95
€ 1,50
€ 0,95

Pannenkoeken
Naturel
Feest! met lekkere versiering
Appel
Rozijn
Gember
Ananas
Champignons
Kaas
Spek
Ham

6,00
6,50
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50

Appel/kaneel
Kaas/gember
Appel/rozijn
Appel/kaas
Spek/appel
Champignon/kaas
Ham/kaas
Spek/kaas

7,25
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,00
9,00

Appel/rozijn/kaas
Spek/appel/kaas
Kaas/champignons/ui
Kaas/appel/gember
Spek/kaas/champignons
ananas/rum

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

Ham/kaas/ui/champignon
Spek/kaas/ui/champignon

10,50
10,50

AL ONZE PANNENKOEKEN WORDEN GESERVEERD MET STROOP & POEDERSUIKER

Steenoven Pizza’s
Margherita

tomatensaus, kaas, mozzarella & oregano

Salami

tomatensaus, kaas, salami & oregano

8,50
9,50

Pomodero oliva
tomatensaus, kaas, verse tomaat, olijven, mozzarella, knoflook en oregano

Hawaii

tomatensaus, kaas, boerenham, ananas & mozzarella

Tonno

tomatensaus, kaas, tonijn, ui & mozzarella

9,50
10,00
10,50

Funghi
tomatensaus, kaas, champignons, boerenham, knoflook & oregano

Caprese

tomatensaus, kaas, salami, mozzarella, pesto, verse tomaat, ui, knoflook, oregano en rucola

Napoletana

tomatensaus, kaas, ansjovis, ui, olijven, oude kaas, kappertjes, knoflook en oregano

10,50
10,50
11,50

Vegetaria
tomatensaus, kaas, mozzarella, olijven, champignons, paprika, rucola, knoflook & oregano

11,50

Quattro formaggi
tomatensaus, jonge kaas, mozzarella, gorgonzola & oude kaas

Fantasia

tomatensaus, kaas, olijven, paprika, chorizo, champignon, ui, mozzarella, oregano en rucola

De Krim

tomatensaus, kaas, chorizo, parmaham, ui, mozzarella, olijven, rucola, knoflook & oregano

11,50
11,50
12,50

Shoarma
tomatensaus, kaas, shoarma van kippedijen, ui, knoflook, oregano & knoflooksaus

Capra parma

tomatensaus, kaas, parmaham geitenkaas, olijven, verse tomaat, knoflook, oregano en rucola

Asperges

tomatensaus, kaas, mozzarella, asperges, boerenham, ui, knoflook en oregano

12,50
12,50
12,50

Pulled pork
tomatensaus, kaas, huisgemaakte pulled pork, ui, knoflook, oregano en barbecuesaus

Salsiccia piccante

tomatensaus, kaas, chorizo, pittige Veluwse worst, oude kaas, jalapeño’s, knoflook en oregano

Veluws vlees

tomatensaus, kaas, boerenham, salami, chorizo, parmaham, mozzarella, knoflook & oregano

13,50
13,50
13,50

Alle pizza’s kunnen pittig worden gemaakt naar wat u denkt aan te kunnen

EXTRA
Jalapeño’s
Knoflook
Burning man saus
Rucola
Frisse salade

0,75
0,50
0,95
0,75
1,50

Kindergerechten
Mini oranje soep
een klein tomatensoepje met brood

3,95

Kroket
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Frikandel
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Kipnuggets
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Kibbeling
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Kaassoufflé
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Pannenkoek “Feest”!
met leuke & lekkere versiering

6,50

Kinderijsje
met verrassing!

4,95

Desserts
Coupe chocolade
vanille ijs(van Co) met chocoladesaus, caramelsaus, slagroom & chocolade snippers

6,50

Bastogne parfait
een parfait gemaakt van Bastogne koek met caramelsaus

5,95

Roodfruit parfait
een parfait van roodfruit met bosvruchtensaus

5,95

Tiramisu parfait
een overheerlijke parfait van tiramisu met chocolade-Baileys saus

5,95

Apple “rumble”
goed gevuld glas met appeltaart, een bolletje vanille ijs(van Co) slagroom & kaneel

6,95

Coupe advocaat
vanille ijs(van Co) met advocaat & slagroom

6,95

Texels toetje, jutterijs!

(alléén bij de Krim)
“IJs van Co” en “de Krim” hebben de handen ineengeslagen om dit
exclusieve ijs te maken. Geserveerd met een Texels juttertje & slagroom.

7,50

Kinderijsje
met verrassing!

4,95

Speciale koffies
Irish coffee
Irish whisky, basterdsuiker & slagroom

7,00

Spanish coffee
Tia Maria / Licor 43 & slagroom

7,00

Italian coffee
Amaretto & slagroom

7,00

French coffee
Grand Marnier & slagroom

7,00

Baileys coffee
Baileys & slagroom

7,00

Texelse coffee
Texelse jutter & slagroom

6,00

