ZOETEKAUW tot 17:00
Croissant jam

3,75

Croissant hagelslag

3,75

Croissant chocopasta

3,75

Croissant deluxe

5,50

American pancakes

9,00

Monkey pancakes

9,00

Choco pancakes

9,00

Verse roomboter croissant met jam en boter
Verse roomboter croissant met hagelslag en boter
Verse roomboter croissant met chocopasta en boter
uit de oven met ham en kaas

3 American pancakes met roomboter en siroop
3 American pancakes met banaan en pindakaas
3 American pancakes met chocoladepasta

Extra bol ijs

1,50

Pannenkoek met suiker

7,25

Pannenkoek met stroop

7,25

Pannenkoek met spek

8,25

Luikse wafel

5,00

Luikse wafel deluxe

7,00

Chunky Monkey

7,50

Poffertjes

5,00

met suiker en slagroom
met warme kersen, suiker en slagroom
met banaan, chocolade en caramel
12 stuks met poedersuiker en roomboter

Breakfast Bowl
Plantaardige yoghurt
met glutenvrije granola
en seizoensfruit
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€

8, 00

Smoothies

Berry Bomb
Lovely Green
Clockwork Orange
Hawaiian

€

5, 50

HARTIG ONTBIJT tot 17:00
Uitsmijter ham

9,00

Uitsmijter kaas

9,00

Uitsmijter ham en kaas

9,75

Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei en ham
Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei en kaas
Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei, ham en kaas

Uitsmijter gerookte zalm

10,75

Uitsmijter spek

10,00

Uitsmijter rosbief

10,00

Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei en gerookte zalm
Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei en spek
Twee sneetjes boerenbrood met een gebakken ei en rosbief

Tosti

5,50

Tosti Deluxe

6,50

Tuna Tosti

7,00

Panini Spicy Special

6,50

Panini Basic

6,50

Panini Italiano

8,00

Boerenbrood met ham en/of kaas
Boerenbrood met spek, Old Amsterdam en rucola
Boerenbrood met kaas en melted tuna
met salami, kaas, sambal en tomaat
met ham, kaas en pesto
met mozarella, prosciutto, pesto en gedroogde tomaat
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LUNCHGERECHTEN tot 17:00
Kalfskroketten

9,75

met brood en saladegarnituur

Garnalenkroketten

13,75

Vegetarische kroketten

9,50

Kaaskroketten

9,75

met brood en saladegarnituur
met brood en saladegarnituur
met brood en saladegarnituur

Gebakken gamba’s

16,00

Visbordje

16,50

Salade rosbief

12,50

4 stuks op een bedje van sla met knoflooksaus
met zalm, forel, paling, gebakken gamba en een bitterbal van coquille
met mierikswortel en mosterddressing

11,75

Salade mozzarella

met olijven, zongedroodge tomaten en bieslookdressing

Salade gerookte zalm

15,00

Salade geitenkaas

13,50

met ui, kappertjes, pijnboompitten en honing mosterddressing
Lauwwarme geitenkaas met olijven, honingdressing en stukjes walnoot

Boerenbrood
Wit of bruin
Glutenvrij +

broodjes tot 17:00
Gezond kaas

8,50

Old Amsterdam

8,50

Gerookte zalm

11,50

Geitenkaas

9,50

Vegetarisch

8,50

Rijkelijk belegd met sla en rauwkost
met Hollandse mosterd, rijkelijk belegd
met ui, kappertjes, tuinkers en dilledressing
Lauwwarme geitenkaas met spek,
honing en walnoten
met gerookte paprika, pittige hummus,
parmezaanse kaas en rucola

Carpaccio

11,00

Rosbief

9,00

Tonijnsalade

9,00

met truffelmayonaise, pijnboompitten, kappertjes
en parmezaanse kaas
met mierikswortel en mosterddressing
Dagverse tonijnsalade

1,00

12

SOEPEN
Uiensoep

7,50

Tomatensoep

7,00

Romige vissoep

9,00

Maissoep

6,75

met gegratineerd kaasbroodje

loadEd Fries tot 17:00
Mexican

12,50

Japanese

12,50

Dutch

12,50

German

12,50

Pulled pork, tortilla chips, jalapeños, salsa,
guacamole, crème fraîche, pepperjack kaas
Pulled chicken, gebakken uitjes, wasabi, mayonaise,
ketjap en sesam
Gebakken ui, spek, champignons, Old Amsterdam,
lente ui en Zaanse mosterdmayonaise
Curryworst, gebakken ui, currysaus

Loaded Fries is een
mix van frietjes bedekt
met diverse toppings
uit verschillende
landen

Tip!
Overheerlijke hotdogs
om van te smullen!

Hot Dogs tot 17:00
Classic

8,50

Sweet

8,50

Spicy

9,00

Broodje hotdog met kool, mosterd, ketchup, augurk en
gebakken uitjes
Broodje hotdog met kool, sweet bbq saus en gebakken
uitjes
Broodje hotdog met kool, jalapeños, gebakken uitjes en
spicy saus

Vegetarische optie

Alle bovenstaande broodjes met een vegetarische
hotdog
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+1,00

SOEPEN

BROOD

Uiensoep

7,50

Tomatensoep

7,00

Romige vissoep

9,00

Maissoep

6,75

met gegratineerd kaasbroodje

Breekbrood

7,00

Breekbrood

8,50

met kruidenboter

met 3 verschillende smeersels

Salades & MEER
Salade geitenkaas

13,50

Salade mozzarella

11,75

Lauwwarme geitenkaas met olijven, honingdressing en stukjes walnoot
met olijven, zongedroodge tomaten en bieslookdressing

Salade rosbief

12,50

Salade gerookte zalm

14,75

Salade met gemarineerde gamba’s

16,00

Visbordje

16,50

Rundercarpaccio

12,50

met mierikswortel en mosterddressing
met ui, kappertjes, pijnboompitten en honing-mosterd dressing
Salade met 4 gemarineerde gamba’s met knoflooksaus

met zalm, forel, paling, gebakken gamba en een bitterbal van coquille
met pijnboompitten, zongedroogde tomaat, truffelmayonaise, kappertjes
en parmezaanse kaas
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BuRgerS
Leeuw Burger

17,50

Burger

19,75

Cheeseburger

18,50

100% rundvlees op een heerlijk broodje met sla,
bacon, tomaat, augurk, rode ui & saus
Geitenkaas, honing-mosterdsaus, rode ui &
komkommer
Zoals de Leeuwburger + gesmolten kaas

Double Trouble

Zoals de Leeuwburger + extra hamburger

spicy burger

met jalapeños, pittige saus, tomaat, augurk,
ui en spicy cheddarkaas

24,00
19,50

VleeS
Alle gerechten
worden geserveerd
met frites en
mayonaise

Mixed Grill

21,50

Schnitzel

17,50

Schnitzel XXL

21,75

Biefstuk

20,75

Spare-ribs

20,75

met biefstuk, kipfilet, hamburger gebakken
groenten en frites
met gebakken groenten en frites
met gebakken groenten en frites
met gebakken groenten en frites
Hele streng huisgemarineerd met frites en
knoflooksaus. Keuze uit: pikant-honing-ketjap

SauZen
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Kruidenboter

1,50

Champignonsaus

3,00

Pepersaus

3,00

Stroganoffsaus

3,50

Vis
keuze van de chef

met frisse limoensaus, gebakken groenten
en frites

dagprijs

Gebakken zeebaars filet

21,50

Gebakken gamba’s

23,75

met grove mosterdsaus, gebakken groenten
en frites

5 stuks gemarineerd in knoflook met gebakken
groenten, frites en knoflooksaus

Mosselen

in bier gekookt (seizoen) met sausjes en frites

Dagprijs

Lekkerbek

16,50

Kibbeling

16,50

met remouladesaus, frites en saladegarnituur
met remouladesaus, frites en saladegarnituur

BIJGERECHTEN
Dagverse groenten

5,25

Zoete aardappelfrietjes

5,75

Gemengde salade

5,25

Een mix van gebakken dagverse groenten
met truffelmayonaise en parmezaanse kaas

VEgEtariSch
Beyond Burger

18,50

Indische Saté

18,50

No Shrimp

18,75

Plant-based Beyond Meat op een hamburgerbroodje met frites
met atjar, gebakken uitjes en casave kroepoek met frites
In ketjap gewokte groenten, sesamsaus en cashewnoten

KiDs
Hamburger

8,25

Kibbeling

9,00

Kroket/frikandel/kipnuggets

8,25

Pannenkoek

7,00

met frites en saladegarnituur
met frites en saladegarnituur
met frites en saladegarnituur
met suiker en stroop
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Desserts
Grand Dessert

Mix van alle desserts voor 2 personen

21,00

Zeeuws Dessert

8,50

Dame Blanche

7,50

Sundae

5,75

yoghurtijs

7,75

met kaneelijs en babbelaar pannacotta
met slagroom

Aardbei/choco/caramel
met slagroom

Choco Dessert

9,00

Kinderijsje

4,00

Dessert voor de echte chocolade liefhebber
Softijs in dierenbeker

Adult Shakes

Shakes that
make you
happy!

Strawberry Shortcake

12,50

Boozy Oreo

12,50

Boozy Chunky Monkey

12,50

Baileys Strawberry, rum en aardbeiensaus
Baileys, vanilla vodka en Oreo
Pisang Ambon, caramel, banaan en choco

Milkshakes
Flavour Shake

5,00

Freakshake

9,50

Superslush

3,50

Vanille/aardbei/banaan/chocolade
Milkshake versierd met veel lekkere dingen
Beker met crushed ice en een smaakje

20

