

LUNCH

KAART

WARME
LUNCHGERECHTEN

VERSE FRIET

2 DRAADJESVLEESCROQUETTEN
VAN PATISSERIE HOLTKAMP
met vers gesneden brood
9

met écht verse friet & coleslaw
11.5

2 GROENTENCROQUETTEN
VAN PATISSERIE HOLTKAMP
met vers gesneden brood
8

met écht verse friet & coleslaw
10.5

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.

FRIET&STOOFVLEES

De echt verse friet van Friethoes met
een topping van huisgemaakte Vlaamse
runderstoof
8

FRIET&KIP

PANNENKOEK NATUREL

geserveerd met stroop &
poedersuiker

De echt verse friet van Friethoes met
een topping van pikante pulled
chicken, gegratineerd met cheddar

6

8

PANNENKOEK SPEK

De echt verse friet van Friethoes met
een topping van gecarameliseerde
uien, jalapeños & cheddar cheesesaus

FRIET&CHEESE-ONION

geserveerd met stroop &
poedersuiker
7

7

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

GEBAKKEN SCHOLFILET

Geserveerd met vers gesneden
brood & ravigotte saus
14.9

Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten.

Een lunch om naar uit te kijken !

LUNCH

KAART

SOEPEN

SPECIALS

CLUBSANDWICH KRABBERSGAT

TOMATENSOEP

bereid met pesto
6.8

CHAMPIGNONSOEP

bereid met Gouden Carolus whisky
6.8

BROOD

met diverse dips
4.4

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

CLUBSANDWICH DE MASTENBAR

Scandinavisch brood royaal belegd
met pikant gekruide kip,
bourgondisch spek, tomaat, ei &
frisse salade Geserveerd met chips
12.9

UITSMIJTER ROYALE

BROODJES
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE

met sla, kappertjes & tomaat, op
vers gesneden brood
7

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

TUNA MELT

Broodje gevuld met onze
huisgemaakte tonijnsalade & kaas
uit de oven
7.5

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 & atjar tjampoer
16.9

CHICKEN CHEESE DOG

Royale hotdog van kip met jalapeño &
kaas, met een topping van
gecarameliseerde uien,
tortillachips,bacon & cheddarsaus
op een broodje met coleslaw
9

FRITATTA
Deze Italiaanse "omelet" uit de oven
is rijkelijk gevuld met heerlijke
verse seizoensgroenten & romige
Taleggio kaas.
Geserveerd met salade & brood
16.9

SALADE PULLED CHICKEN

Frisse salade met gekruide pulled
chicken, krokante
papadum,zongedroogde tomaat &
pickels-dressing
Geserveerd met brood
13.5

Een lunch om naar uit te kijken !

