LUNCH tussen 12.00 en 17.00 uur
SPECIALITEITEN met een frisse salade
Toast Niftriks meisje (uit de oven) 10.5 / 7.5
keuze uit 2 of 1 snee toast
champignons, spekjes, tomaat, ui en kaas
Uitsmijter 9.5
3 gebakken eieren met 2 soorten beleg
(ham, kaas of spek)
Uitsmijter deluxe 10.5
3 gebakken eieren met 3 soorten
beleg (ham, kaas en spek)

biologisch
brood
+1

TOSTI’S met een frisse salade

+

Tosti 7.0
met kaas, kip, geroosterde
groenten en tomatenchutney

Sorbet Hoogeerd 7.0
grote sorbet van softijs met vruchtensaus,
vruchten en slagroom
Coupe 5.0
klein schaaltje softijs met vruchtensaus,
vruchten en slagroom
Coupe stroopwafel 6.5
softijs met karamel en butterscotch crunch en
slagroom
Dame Blanche 6.5
softijs met warme chocoladesaus en slagroom
Coupe aardbei 7.5
softijs met verse aardbeien, aardbeiensaus,
meringue sticks en slagroom

van biologisch Nederlands licht brood

Tosti 6.0
ham en kaas

IJSCOUPES tussen 12.00 en 22.00 uur

mayonaise
ketchup
of curry

V Tosti 7.0
met kaas, geroosterde groenten en tomatenchutney

LIBANEES FLATBREAD
Tuna melt (uit de oven) 10.0 tonijnsalade, kaasmix,
rode ui, licht pikante mayonaise en salade

Coupe Bastogne 7.0
softijs met bastognekoekkruimels,
kersen en slagroom

aan het water

Coupe Niftriks Boerke 7.0
softijs met huisgemaakte
boerenjongens,
caramelsaus en slagroom
Coupe appeltaart 7.0
softijs met appel-kaneel
compote en kaneel crunchies
en slagroom

V Italiaans 10.0 met mini mozzarella, zongedroogde
cherrytomaten, pesto crème en salade

Kinderijsje 2.5
softijs met mini-Smarties
(beker als cadeau)

SANDWICHES

Ice Coffee 5.5
espresso met softijs, slagroom en kaneelsuiker

van biologisch Nederlands brood
keuze uit licht of bruin

Filet americain 11.0
Amsterdamse uitjes-relish, zoet-zure groenten
en salade
Zalm 12.0
salade van gerookte en geroosterde zalm, citroen,
bosui, zoet-zure groenten en salade
2 ambachtelijke kroketten 10.0
met mosterd of mayonaise en salade

KINDEREN
Zoet broodje 2.5
jam of hagelslag
Gezond broodje 2.5
kaas, ham, smeerworst
of smeerkaas
Kindertosti 5.0
ham en kaas

DESSERTS tussen 17.00 en 21.00 uur
Suikerbrood met crème brûlee uit de oven 7.5
met gemarineerde ananas en apart geserveerd
een bolletje vanille-ijs of glaasje limoncello
Tartelette 7.5
met amandel, framboos,
meringue en een bolletje citroenijs

Per gezelschap verstrekken
wij één rekening, alle
prijzen zijn in euro’s. Voor
een allergenenkaart kunt
u zich wenden tot onze
medewerkers.

MENU

TOPPER

DINCH tussen 12.00 en 21.00 uur

DINER tussen 17.00 en 21.00 uur

DINER tussen 17.00 en 21.00 uur

VOORAF GENIETEN!

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN VAN VLEES

V Broodplankje 6.5
vers brood met aïoli, kruidenboter, hummus en
huisgemarineerde olijven

Carpaccio 12.5
met truffelmayonaise, oude kaas, pittenmix en een
koekje van oude kaas

V Portie huisgemarineerde olijven 3.5
lichtzoet met knoflook en Italiaanse kruiden

V Geitenkaas 12.0
met geitenkaasbolletjes, gemarineerde watermeloen,
Amsterdamse uitjes-relish, zoet-zure groenten

V Nacho’s uit de oven 12
met zongedroogde cherrytomaten,
rode ui, kaasmix, licht pikante
mayonaise en crème fraîche
Nacho’s uit de oven 12
met gemarineerde kip,
kaasmix, rode ui en licht pikante
mayonaise en crème fraîche

SOEPEN
V Uiensoep 6.5
met een knoflook-kaasbroodje uit de oven

Inclusief minibroodje

Zalm ingelegd in rode biet 12.0
met wasabimayonaise, zoet-zure groenten en
gepofte wilde rijst
Gamba’s piri piri uit de oven 11.5
met knoflookolie, Spaanse peper, bosui en
biologisch Nederlands brood

Boek één van onze 6 zalen
voor een zakelijke bijeenkomst.

Zalmfilet 20.0 met ravigottesaus
Schnitzel 16.5
Diamanthaas 20.0 met kruidenboter
V Vegetarische satéspies 17.5 met satésaus en
cassave kroepoek

SALADES

V Geitenkaas 16.5 / 12.0
met geitenkaasbolletjes, gemarineerde watermeloen,
Amsterdamse uitjes-relish, zoet-zure groenten
Zalm 16.5 / 12.0 salade van gerookte en
geroosterde zalm, citroen, bosui en zoet-zure
groenten

‘Geniet van de rust en de gezelligheid aan het water’

Doradefilet 21.5
op de huid gebakken met antiboise van o.a.
tomaat, knoflook, kappertjes en olijven

V Quiche 18.5
met ei, venkel, wortel, oude kaas en een vleugje
sinaasappel en uienchutney

KINDEREN
Vraag naar onze kinderplacemat voor
de kindergerechten, om te kleuren en
te puzzelen. Of maak gebruik van onze
speelhoek.

EXTRA’S
Portie fritessaus, curry, ketchup,
aïoli, cocktailsaus 0.5
Schaaltje frites, gemengde salade,
aardappelgarnituur of warme groenten 2.8
Schaaltje champignonsaus of pepersaus 2.8
Schaaltje appelmoes 1.5

Wil jij iemand verrassen met
een origineel cadeau?

groot of klein inclusief minibroodje

Carpaccio 17.0 / 12.5
met truffelmayonaise, oude kaas, pittenmix en een
koekje van oude kaas

Gua bao broodje 20.5
met rendang, zoet-zure
komkommer, kimchi, licht pikante
mayonaise en seroendeng

HOOFDGERECHTEN VEGA

Kleintje Italiaanse tomatensoep 4.0
met geroosterde groenten

Kipsaté 17.50 met satésaus en cassave kroepoek

Stoofpannetje 21.0
met champignons, spekjes, uien,
zilveruitjes en aardappel

Zalmfilet 22.0
met romige schaaldierensaus

Kleintje uiensoep 4.75

inclusief salade, friet of brood

Duo van buikspek en sukade 21.0
rode wijnsaus met rozemarijn

HOOFDGERECHTEN VAN VIS

V Italiaanse tomatensoep 5.75
met geroosterde groenten met een
knoflook-kaasbroodje uit de oven

PLATE SERVICE

Diamanthaas 24.0
met truffelsaus

Vraag naar onze cadeaubon
in de vorm van flessenpost.

Per gezelschap verstrekken wij één rekening, alle prijzen zijn
in euro’s. Voor een allergenenkaart kunt u zich wenden tot
onze medewerkers.

Schaaltje satésaus 2.8
Alle hoofdgerechten komen met een bijpassend
aardappel- en groentegarnituur en gemengde
salade. Op aanvraag serveren wij eenmalig
kosteloos extra friet of salade.

