

LUNCH

KAART

WARME
LUNCHGERECHTEN

BORRELHAPJES

2 DRAADJESVLEESCROQUETTEN
VAN PATISSERIE HOLTKAMP
met vers gesneden brood
9

met écht verse friet & salade
11.5

2 GROENTENCROQUETTEN
VAN PATISSERIE HOLTKAMP
met vers gesneden brood
8

met écht verse friet & salade
10.5

PANNENKOEK NATUREL

geserveerd met stroop &
poedersuiker
6

PANNENKOEK SPEK

geserveerd met stroop &
poedersuiker
7

VARKENSHAASSATÉ VAN DE GRILL
rosé bereid met huisgemaakte
pindasaus, vers gesneden brood &
salade
14.9

BITTERBALLEN
VAN PATISSERIE HOLTKAMP

portie van 8 stuks, geserveerd met
mosterd
7.8

PORTIE OUDE BEEMSTER KAAS
6.9

KIPPENBOUTJES PIRI PIRI

Pittig gemarineerde kippenboutjes,
portie van 8 stuks,geserveerd met
chilisaus
8

VEGETARISCHE MINI LOEMPIA'S

portie van 8 stuks, geserveerd met
chili saus
5

KROKANTE BLACK TIGER GARNALEN

portie van 8 stuks, geserveerd met
chili saus
7.8

KAASSTENGELS

portie van 8 stuks, geserveerd met
chili saus
6.5

MINI FRICANDELLEN

portie van 8 stuks, geserveerd met
mayonaise & chilisaus
4.8

BORRELNOOTJES
2

GEMENGD BITTERGARNITUUR

portie van 16 stuks geserveerd met
mosterd, mayonaise & chilisaus
14.9 (8 stuks 8.5)

Wij werken met écht verse friet van
Friethoes.
Bij Friethoes houden ze van friet Maar dan
wel echt vers en liefst van een lokale
aardappel. Friet is een delicatesse en zo
moet je het ook benaderen. De lekkerste
friet is vers gesneden, onbehandeld en
ambachtelijk met zo min mogelijk tijd en
handelingen tussen aardappel en bord.

TORTILLACHIPS MET GESMOLTEN
KAAS & ZONGEDROOGDE TOMAAT

geserveerd met guacamole & chili
saus
7

HEIDI'S ALPENBÄLLE

gevuld met Sauerkraut, spek, ham,
bergkaas en kummel, 8 stuks
8

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Een lunch om naar uit te kijken !

LUNCH

KAART

SOEPEN

SPECIALS

BISQUE VAN STRANDKRABBETJES

CLUBSANDWICH KRABBERSGAT

met rivierkreeft & room
7.8

UIEN-TOMATENSOEP

bereid met rode port &
geserveerd met
geraspte Gruyère
6.8

POMPOENSOEP

Scandinavisch brood royaal belegd
met gerookte botervis,
huisgemaakte tonijnsalade,
komkommer,frisse salade, tomaat &
ei. Geserveerd met chips & pestomayonaise
13.9

CLUBSANDWICH DE MASTENBAR

BROOD

Scandinavisch brood royaal belegd
met pikant gekruide kip,
bourgondisch spek, tomaat, ei &
frisse salade Geserveerd met chips &
pesto-mayonaise

4

UITSMIJTER ROYALE

met chorizo & pompoenpitjes
6.8

met kruidenboter & pestomayonaise

BROODJES

12.9

vers gebakken brood met drie
spiegeleieren, oude Beemster kaas,
bourgondisch spek & bieslook
7.9

VARKENSHAASSATÉ VAN DE GRILL

rosé bereid, geserveerd met
huisgemaakte pindasaus, écht verse
friet & salade

HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE

met sla, kappertjes & tomaat, op
vers gesneden brood
7.4

TOSTI MASTENBAR

Broodje gevuld met achterham,
oude Beemster kaas &
kruidenboter uit de
oven
6

TRIPLE CHEESE TOSTI

Broodje gevuld met oude
Beemsterkaas, cheddar & brie,
uit de oven
6

TOSTI PULLED CHICKEN

Broodje gevuld met gekruide
pulled chicken & cheddar kaas,
uit de oven
7

16.9

DUTCH WEED BURGER

Plantaardige burger, verrijkt met
Kombu Royal zeewier en gemaakt van
geroosterd sojavlees. Geserveerd op
een algenbroodje met verse sla,
augurk en gebakken uienringen.
17.9

FRITATTA

Deze Italiaanse "omelet" uit de oven
is rijkelijk gevuld met heerlijke
verse seizoensgroenten & romige
Taleggio kaas.
Geserveerd met salade & focaccia
16.7

PORTOBELLO SALADE

Salade met portobello's gevuld met
pompoenrisotto, gegratineerd met
Gruyère
12.5

Een lunch om naar uit te kijken !

