Heeft u een allergie? Laat het ons weten
HUISKLASSIEKERS
TRUCKERSBAL.***
€ 6,50
gehaktbal van half varkens- en half rundergehakt, huisgekruid en hand gekneed,
met jus, brood en mosterd.
ROTTERDAMMER BUIKSPEK.**
€ 9,50
dikke plak buikspek van scharrelvarken gegrild op de green egg (B.B.Q.),
op salade met notenolie.
BOTLEKBURGER.***
€ 14,50
hamburger van rundvlees, huisgekruid en hand gekneed, gebakken en gegrild op houtskool
met o.a. sla, kaas, tomaat rauwe en gebakken uien en champignons. ( met friet + € 2,00)

VIS FRITUUR TIPS
GARNAALKROKETTEN.**
€ 12,50
twee huisgemaakte kroketten van Hollandse garnalen met gefrituurde peterselie en brood.
KIBBELING KLASSIEK.***
€ 14,50.
kibbeling van diverse stukken kabeljauw gefrituurd in bierbeslag, met salade en frites.
LEKKERBEKKIE.***
€ 14,50
lekkerbek van de “staart” vd kabeljauw, met salade en frites.
(soms ook geserveerd van wijting )
SPIERINKJES***
€ 6,50
in z,n geheel gefrituurde spierinkjes met 2 sausjes, als snack of borrelhap.
CALAMARIS**
€ 9,50
in beslag gefrituurde inktvisringen met sausjes, frites en salade.
GERECHTEN BEREID MET HOEVE EIEREN ***
MET WIT (lichtbruin) OF DONKERBRUIN DESEMBROOD
uitsmijter ham en/of kaas.
uitsmijter groente en/of kaas. ***V
uitsmijter “van alles” met o.a. spek, champignons, ui, beetje groente vd dag
en kaas.**
uitsmijter op gerookte wilde zalm met zeewierkaviaar.
BOEREN OMELET.***
omelet met o.a. ham,spek, ui, champignons, groente en kaas.
GROENTEN OMELET. ***V
omelet met een diversiteit aan groenten en/of kaas.

€ 7,80
€ 7,80
€ 8,50
€ 15,50
€ 8,50
€ 8,50

GERECHTEN MET GEROOSTERD BROOD
ZALM OP TOAST. ***
gerookte wilde zalm op dun gesneden geroosterd brood.
PADDESTOELEN POTPOURRI.** V
in olijfolie gebakken champignons met beetje groenten en kruiden op
geroosterde dikke boterhammen.
SCHELVISLEVER OP TOAST.**
schelvislever uit blik met kappertjes, zeezout en grof gemalen peper.
TOSTI.**
tosti van grote boterhammen met ham en kaas.

€ 14,50
€ 7,50

€ 7,50

€ 5,50

SALADES
geserveerd met desembrood
SALADE KAAS ‘PETER DE GRIEK’.*** V
Groene salade met olijfolie en o.a Griekse hooikaas ( = geiten fenegriekkaas) .
SALADE BUIKSPEK **
salade met notenolie en flink stuk scharrel buikspek vd de B.B.Q.
SALADE VIS. ***
salade met o.a. gerookte zalm, zeewier, rivierkreeftjes en diverse vis vd dag.

€ 12,50
€ 9,50
€ 16,50

BELEGD ZACHT- OF DESEMBROODJE OF BELEGDE DIKKE BOTERHAM

met kroket.***
met braadworst.
met Rotterdamsche oude kaas.** V
gezond, met sla, ham, kaas en ei.

€ 3,80
€ 5,50
€ 3,80
€ 5,50

met sla, brie en tomaat.** V
met gestoomde makreelfilet.***
met gerookte wilde zalm.***

€ 4,80
€ 5,50
€ 8,50

BROODJE HAMBURGER*** kleine rundvleesburger met sla, ui en tomaat.

€ 6,80

WEIDERYCK KROKETTEN***
twee rundvleeskroketten met brood en mosterd.

€ 7,50

EXTRA
zak verse friet met mayonaise. € 3,50 pindasaus € 1,00

mayonaise 0,50

** scharrel, gegoede afkomst *** biologisch
V vegetarisch
ZIE DE SCHOOLBORDEN VOOR DAGELIJKSE EXTRA LEKKERNIJEN.

