Heeft u een allergie? Laat het ons weten

VOORGERECHTEN
Mandje Brood met smeerseltjes.**
€ 5,50
broodmandje met kruidenboter, kruidenroomkaas en smeersel vd dag.
Spierinkjes. ***
€ 6,50
portie gefrituurde spierinkjes met 2 sausjes.
Stellendams Schoteltje.**
€ 12,50
huisgemaakte garnaalkroket en klein cocktailtje van Hollandse garnalen met beetje salade.
Zalm & Kaviaar.**.
€ 12,50
gerookte wilde zalm met kaviaar van zeewier.
VISPROEVERIJ. ( vanaf 2 personen)
€ 14,50 p.p
koude visschotel van o.a. ger.zalm, Hollandse garnalen, makreel, rivierkreeft
en visgarnituur van de dag.
Calamaris.
€ 7,50
inktvisringen in beslag gefrituurd met sausjes.
Salade Peter De Griek.*** V
€ 7,50
salade met olijfolie en Grieks hooikaas.(Hollandse geitenfenegriekkaas)
Champignonsoep.** V
€ 5,50
gebonden romige soep met champignons.
Salade Speklap.**
€ 7,50
huis gepekeld en gekruid buikspek van scharrelvarken (100gr) van
de houtskoolgrill op salade met notenolie.

HOOFDGERECHTEN

DAGELIJKS DI-VERSE EXTRA VISGERECHTEN VERMELD OP DE SCHOOLBORDEN
waaronder met regelmaat; makreel, wijting, zandhaai, griet, rogvleugel, baars en tarbot.
Mosselen en oesters alleen in seizoen.
Lekkerbekkie.***
€ 14,50
in bierbeslag gefrituurde visfilet, met vel, van kabeljauw (ooit van wijting )
met huisviskruiden , salade en friet.
Kibbeling Klassiek.***
€ 14,50
kibbeling, filetstukjes van diverse delen vd kabeljauw, gefrituurd in bierbeslag
en geserveerd met sausjes, salade en verse friet.
Pluk De Dag ** V
€ 12,50
vegetarische dagschotel van diverse groenten vd dag met aardappelgarnituur.

Botlekburger.***
€ 16,50
huis geknede en gekruide flinke hamburger, op brood, met sla, ui, tomaat,
kaas, gebakken ui en champignons, geserveerd met verse friet.
Varkensribbetjes.***
€ 18,50
spare ribs van het hoevevarken gegrild op houtskool, met sla, frites en sausjes.
Speklap.**
€ 12,50
huis gepekeld en gekruide speklap van scharrelvarken, gegrild op de B.B.Q.
met gebakken aardappeltjes en groentegarnituur.
Katendrechtse Kippedijen.**
€ 16,50
scharrel kippen dijen gewokt met beetje groente, pittig en oosters gekruid en
geserveerd met salade en frites.
Biefstuk.***
€ 19,50
biefstuk met champignons of pepersaus met groente en aardappelgarnituur.
Hollands Sateetje.**
€ 16,50
saté van kippen dijen, gegrild op houtskool met klassieke pindasaus en
geserveerd met verse friet en salade.
** scharrel, gegoede afkomst.

*** biologisch.

V vegetarisch.

TOETJES & DESSERT
Keikop.
schuimgebak met een koude hazelnootmousse vulling.
Choco Taartje.
taartje met warme chocolade vulling.
IJscoupe.
IJssoorten vd dag.
Kaasplankje.
vier soorten speciaalkaas.

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 8,50

ATTENTIE !!
Aangezien wij met verse producten werken en geen grote voorraden aanhouden kan het
gebeuren dat er enkele gerechten niet meer verkrijgbaar zijn.
Wij hopen u echter een goed alternatief aan te kunnen bevelen.

