
DE MASTENBAR DINER
KLEIN GROOT

GEGRATINEERDE MOSSELEN .............. 8,00
met Parmezaanse kaas in knoflookbotersaus

VEGABURGER ‘SIMPEL & VERS’ ........  9,75
met sla, augurk & cheddarkaas

WADDENGARNALENCOCKTAIL ..............  9,75
met citroenmayonaise & chiffonade sla

HALVE KIP UIT DE OVEN ............... 15,50
met roseval aardappeltjes, maïs 
& appelmoes

VISSTOOFPOTJE ............................. 16,50
van dagverse vissoorten met  
een gepofte aardappel

BAVETTE STEAK ........................... 24,50
met hachee jus, aardappelpuree  
& haricot verts

HARTIGE RABARBERTAART.............. 13,50
met rode biet, geitenkaas  
& frisse yoghurt dip

SATE VAN KIPPENDIJEN ............... 12,50
met huisgemaakte pindasaus, atjar  
& cassave kroepoek

OSSENHAAS SPIES ........................ 19,50
met geroosterde groenten & pepersaus

GEPOFTE AARDAPPEL .....................  3,25
met zure room & bieslook

“ONS HAKPOTJE”........................... 4,00
wortels & doperwten

VERSE FRITES .............................. 4,00

GROENE SALADE ............................ 4,00

ZOETE AARDAPPEL FRIET............... 4,00

WADOESTERS ............................  p.s. 3,25
oesters van het wad

DUNGESNEDEN RIBEYE ....................  9,75
carpaccio van dungesneden ribeye met 
breadbeans, oude beemsterkaas & rucola

GEBAKKEN SNOEKBAARS ................. 18,50
met haricotverts, bloemkoolrijst, 
garnalen & een saus van rivierkreeftjes

HETE BLIKSEMBITTERBALLEN (x3) ......  6,75
met rode biet & geitenkaas

GEBAKKEN SINT-JAKOBSCHELPEN .......  9,25 
met zeekraal & bruine boter

BOURGONDISCHE PATÉ .....................  7,50 
met jam van cranberry, geserveerd met toast

HOLLANDSCHE BRUSCHETTA ..............  7,75 
gepofte tomaten met knoflook op toast

BROODPLANK ..................................  5,50
met kruidenboter, olijfolie & zeezout

BURGER ‘VERS & SIMPEL’ ...............  9,75
met sla, augurk & cheddarkaas

ZAANSE MOSTERDSOEP .................... 6,00

TOMATENSOEP ................................  6,50
met appel & Opperdoezer ronde

GROOT: 11,75KLEIN: 6,50

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSALADE
met schapenkaas & spinazie

GROOT: 14,50KLEIN: 9,50

BIEFSTUKSALADE
met kropsla, haricotverts & croutons

GROOT: 13,75KLEIN: 8,50

MAKREELSALADE
met gekookt ei, sperziebonen  
& Opperdoezer ronde

SIDE DISHES

SOEPEN EN SALADES

WESTFRIESE VLEESPLANK ................  9,50
ossenworst, Brandt en Levie knoflook
-venkel worstje & rauwe gedroogde ham

BORRELPLANK KOUD ....................... 19,50 
olijven, brood, vlees & kaas

OM TE DELEN:

COTE DE BOEUF ............................ 59,50
ribstuk van het rund (600 gram)
met gegrilde groente, peper- en 
bearneaisesaus & verse frites

OM TE DELEN:

3 stuks: 20,502 stuks: 13,75

SLIPTONGEN
met citroen & ravigotte saus


