Lunch & Diner
Te bestellen van 11.30 tot 20.30

TOSTI
Ham en/of kaas
Hawaï

€ 4.70
€ 5.70

ham, kaas en ananas

Caprese
mozzarella, tomaat en pesto

Meatlovers
ham, chorizo, pulled chicken, ui en kaas

Geit
Geitenkaas, honing, walnoot en appel

Tuna melt
Tonijnsalade, rode ui en kaas

Vis

€ 6.00
€ 7.00
€ 6.50
€ 6.00
€ 7.50

zalm, roomkaas, spinazie

BROODJES
Old Amsterdam
gegrilde groenten, honing-mosterd-tijm saus en sla

Pittige kip
sambal, zongedroogde tomaat, spekjes,
pijnboompitten, biermayo en sla

Gerookte zalm
gegrilde groenten, guacamole en sla

Brie en chorizo uit de oven
appel, noten, honing en sla

Rundercarpaccio
parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat,
pijnboompitten, truffelmayo en sla

Smoske
ham, kaas, gekookt ei, tomaat, komkommer, mayo en sla

Geitenkaas
druiven, aardbei, balsamico, noten en sla

Serranoham
mozzarella, pesto, pijnboompitten en sla

Tonijnsalade
Tonijnsalade met sla

Clubsandwich vlees
carpaccio, oude kaas, komkommer,
zongedroogde tomaat, sla en biermayo

€ 9.10
€ 11.50
€ 12.30
€ 9.70
€ 11.50
€ 9.30
€ 11.10
€ 10.30
€ 9.10
€ 11.50

Clubsandwich vis

€ 13.90

gerookte zalm, tonijnsalade, komkommer, gekookt ei
kabeljauwsalade, dilleroom en sla

Clubsandwich BLT

€ 10.70

uitgebakken spek, tomaat en knoflookdip en sla

Bloedworst

€ 9.30

toast met gekarameliseerde appels & ui, cherrytomaat, noten en sla

Kroket

€ 10.50

twee kroketten met mosterd en side salad, keuze uit friet of brood

12-uurtje

€ 11.20

dagsoepje, broodje kroket en spiegelei met ham en kaas

Vistrio

€ 13.90

zalmsandwich, rode curry-vis loempia, bao kabeljauwsalade

Vleestrio

€ 11.30

carpacciosandwich, pekingeend loempia, bao pulled chicken

Vegatrio

€ 10.90

kaassandwich, vegetarische loempia, bao gegrilde groenten

Camembert

€ 12.10

Twee gebakken camembert, cranberrie compote, toast en side salad

EIERGERECHTEN
Kaas, ham of spek
Gerookte zalm met ui
Het Voske
Ham, kaas, spek, champignon, ui en paprika

Shakshuka
drie eieren in pittige tomatensaus met chorizo en spinazie

Boerenomelet

€ 12.10
€ 12.80
€ 13.50
€ 10.90
€ 12.10

SOEP
Soep van de dag
Tomatensoep

SALADES
Carpaccio
paprika, rode ui, komkommer, oude kaas, zongedroogde tomaat,
truffelmayo en pijnboompitten

Vis
gerookte zalm, gamba’s, tonijnsalade, komkommer, paprika, rode ui,
gekookt ei en kruidendressing

Pulled chicken
licht pittige saus, zongedroogde tomaat, komkommer, rode ui, paprika
en biermayo

Geitenkaas
Warme geitenkaas, appel, noten, komkommer, rood fruit, balsamico
en sla

€ 6.70
€ 6.40
€ 16.80
€ 17.90
€ 16.10
€ 16.10

VOORGERECHTEN
Broodje met kruidenboter
Broodje met smeersels
Bruchetta
tomatensalsa en mozzarella (+chorizo €1.00)

Carpaccio
parmezaanse kaas, pijnboompitten, rucola en truffeldressing
Serranoham met meloen

Vispalet

€ 5.70
€ 7.30
€ 7.90
€ 9.70
€ 9.50
€ 11.80

gerookte zalm, kabeljauwsalade, gamba, geroosterde cherrytomaatjes
en dilleroom

€ 9.30

Bloedworst
toast met gekarameliseerde appels & ui, cherrytomaat, noten en sla

€ 10.90

Toast gerookte zalm
Gegrilde cherrytomaat, knoflookdip en sla

Toast warm geitenkaasje

€ 9.20

rood fruit, balsamico en sla

HOOFDGERECHTEN
Camembert

€ 16.50

camembert uit de oven, rood fruit en brood

Zeevruchtenpasta

€ 15.10

rucola, prei, parmezaan, dille-roomsaus en gegrilde cherrytomaatjes

Pasta pittige tomaat

€ 14.50

pittige tomatensaus, mozzarella, spinazie en cherrytomaat
Spareribs hot of sweet met friet

€ 18.20

Onderstaande gerechten zijn met;
Aardappel wedges of friet én gegrilde groenten of salade

Spicy burger

€ 16.20

Runderburger op een sesambroodje met pittige tomatensaus,
jalapeño, gebakken ui en sla

Hamburger

€ 15.90

runderburger op een sesambroodje met oude kaas, augurk, tomaat,
sla, ei en hamburgersaus

Geitenkaasburger

€ 15.90

warme geitenkaas op een sesambroodje met honingmosterd-tijmsaus,
gekarameliseerde appel en ui en sla
Schnitzel met cranberrycompote
Stoofvlees in Westmalle bier
Kibbeling met remoulade
Gamba’s Pil Pil pittige knoflookolie
Varkenshaassaté satésaus, kroepoek en atjar

€ 17.50
€ 15.80
€ 15.20
€ 18.20
€ 17.10

DESSERTS
Dame blanche
Vanille-ijs, warme chocoladesaus en slagroom

Trifle met aardbeien
Aardbeien, vanille-ijs, brownie en aardbeiensaus

Dagcoupe
wisselend dessert, vraag er naar bij het personeel

Sorbet
Framboossorbetijs, meloen en slagroom

Gemarineerde aardbeien met slagroom
IJskoffie
Vanille-ijs met espresso en slagroom

Spekkoek

€ 6.90
€ 7.50
€ 7.10
€ 7.10
€ 6.90
€ 6.10
€ 5.90

Met vanille-ijs

AMERICAN PANCAKES
Lady
kaneel, poedersuiker en maple syrup

Monkey
banaan, Nutella, Oreo, poedersuiker en maple syrup

Heaven
brownie, kaneelappel, poedersuiker en maple syrup

Fruity
Verse fruit, room en maple syrup

€ 9.30
€ 12.90
€ 12.20
€ 11.90

Pannenkoeken
Te bestellen van 11.30 tot 20.30

ZOET
Naturel
Boter en poedersuiker
Appelschijfjes
Appelschijfjes en kaneelsuiker
Nutella en poedersuiker
Banaan en chocoladesaus

€
€
€
€
€
€

7.50
7.80
8.50
8.80
8.50
9.10

HARTIG
Spek
Spek en kaas
Spek en appel
Spek, kaas en champignon
Spek, ui, champignon en kaas
Kaas
Kaas en ham
Kaas, paprika en ui
Kaas, ham en ananas
Kaas, champignon en ham

€ 10.10
€ 12.10
€ 11.10
€ 12.70
€ 13.10
€ 9.90
€ 12.10
€ 12.10
€ 12.60
€ 12.60

SPECIALS
Het Voske
spek, kaas, ham, ui, paprika en champignon

Grote Markt
nacho’s met pulled chicken, rode ui, paprika, kaas en nachosaus

Turfschip
roombrie, spek, appelschijfjes en honing

Het Klooster
spekpannenkoek met friet en stoofvlees in bier

Meatlovers
chorizo, ham, spek, pulled chicken en ui

Quattro formaggi
geitenkaas, brie, Old Amsterdam, belegen kaas

Oma’s appeltaart
verkruimelde appeltaart, slagroom en vanilleijs

Fruity
Vers fruit, vanilleijs en slagroom

€ 15.30
€ 13.30
€ 14.30
€ 14.90
€ 15.60
€ 15.60
€ 13.30
€ 13.30

LIEVER EEN ANDERE COMBINATIE?
Kies een;
naturel pannenkoek € 7.50
naturel American pancake € 7.80
Keuze uit de volgende ingrediënten:
Elke topping + € 3,00
Spek, kaas, ham, chorizo, brie, zalm, pulled chicken, geitenkaas

Elke topping + € 2,00
Appel, banaan, rozijnen, ananas, kersen, rood fruit, blauwe bessen
aardbeiensaus, chocoladesaus, gele room, Oreo, aardbeiensaus,
M&M’s, marshmallows,
champignon, ui, tomaat, paprika, prei, rucola

AMERICAN PANCAKES
Lady
kaneel, poedersuiker en maple syrup

Monkey
banaan, Nutella, Oreo, poedersuiker en maple syrup

Heaven
brownie, kaneelappel, poedersuiker en maple syrup

Fruity
Vers fruit, room en maple syrup

AMERICAN PANCAKE PLATEAU
Diverse soorten zoet en hartig beleg, vier American pancakes
per persoon, vanaf 2 personen te bestellen.

€ 9.30
€ 12.90
€ 12.20
€ 11.90

€ 20.00p.p

Lekkers voor de kleintjes
Te bestellen van 11.30 tot 20.30

PANNENKOEKEN
Clownspannenkoek
Naturel
Aardbeiensaus
Nutella
M&M’s
Vanille ijs en chocoladesaus
Oreokoekjes en slagroom
Marshmallow, roomijs en Oreo

GERECHTJES
Tomatensoepje
Kroket met frietjes en appelmoes
Frikandel met frietjes en appelmoes
Bitterballen met frietjes en appelmoes
Knakworst op 2 witte bammetjes

TOETJES
Choco
roomijs met M&M’s

Om te smullen

€
€
€
€
€
€
€
€

9.40
5.80
6.10
6.80
6.80
6.80
6.80
8.40

€
€
€
€
€

3.60
7.60
7.60
7.60
4.60

roomijs met oreokoekjes

€ 4.00
€ 4.00

Allergenen
Indien u last heeft van allergieën, kunt u uw gastheer/-vrouw ernaar informeren.
Houdt u er rekening mee dat al onze producten sporen van melk, pinda’s, noten,
gluten of sesamzaad kunnen bevatten.

BORRELKAART
Broodje kruidenboter
Broodje met smeersels
Bitterballen (10 stuks)
Bitterballen van de Bourgondiër (6 stuks)
Kaassoufflés (10 stuks)
Bittergarnituur Ad van Geloven(12 stuks)
Bittergarnituur Ad van Geloven (18 stuks)
Mini-loempia’s (12 stuks)
Vlammetjes (10 stuks)
Tortillachips met tacosaus
Portie jonge kaas
Portie oude kaas
Nacho’s uit de oven
met nachosaus, tomatensalsa, ui, paprika, kaasmix en guacamole

Spicy nacho’s uit de oven
met pittige pulled chicken, tomatensalsa, jalapeño, nachosaus,
kaasmix en guacamole

Fish nacho’s uit de oven

€ 5.70
€ 7.30
€ 6.10
€ 7.90
€ 8.00
€13.50
€19.90
€ 5.70
€ 9.50
€ 5.80
€ 8.30
€10.70
€11.50
€12.70
€11.70

met tonijnsalade, nachosaus, ui, paprika, kaasmix en guacamole

Borrelplank
serranoham, brie, brood, knoflookdip, bittergarnituur en oudekaasblokjes

Allergenen
Indien u last heeft van allergenen, kunt u uw gastheer/-vrouw ernaar
informeren. Houdt u er rekening mee dat al onze producten sporen van melk,
pinda’s, noten, gluten of sesamzaad kunnen bevatten.

€17.90

