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(wit of bruin) tot 16:00 uur

SOEPEN EN SALADES KLEIN

BROOD

TOMATENSOEP ................................  6,50
met appel en Opperdoezer ronde GEGRATINEERDE MOSSELEN .............. 8,00

met Parmezaanse kaas in knoflookbotersaus

MELTZ TOSTI HAM/KAAS .................  6,50
met bechamelsaus

HOLTKAMP KROKETTEN ....................  7,50
twee stuks met mosterd & boter

GEGRILDE KIP ...............................  8,50
met pittige mayonaise

MAKREEL .......................................  8,50
met citroenmayonaise

BEEMSTERKAAS ..............................  6,50
met grove Zaanse mosterd

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

ZALM ............................................  9,75
met kappertjes, zeekraal,  
roomkaas & citroenmayonaise

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

DUNGESNEDEN RIBEYE ................... 12,50
carpaccio van dungesneden ribeye met  
breadbeans, oude beemsterkaas & rucola

ZAANSE MOSTERDSOEP .................... 6,00 BROODPLANK ..................................  5,50
met kruidenboter, olijfolie & zeezout

DE MASTENBAR LUNCH

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSALADE 

met schapenkaas & spinazie
GROOT: 11,75KLEIN: 6,50

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

GROOT: 13,75KLEIN: 8,50

MAKREELSALADE
met gekookt ei, sperziebonen  
& Opperdoezer ronde

WADOESTERS ...........................  p.st. 3,75
oesters van het wad

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

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

GROOT: 14,50KLEIN: 9,50

BIEFSTUKSALADE
met kropsla, haricotverts & croutons

UITSMIJTER ..................................  7,50
geserveerd op brood

KAAS + 0,50 SPEK + 0,50HAM + 0,50

PANNENKOEK .................................. 6,00
SPEK + 0,50KAAS + 0,50

GROOT

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

HALVE KIP UIT DE OVEN ............... 15,50
met roseval aardappeltjes, maïs 
en 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 en pepersaus

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

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

3 stuks: 20,502 stuks: 13,75

SLIPTONGEN
met citroen & ravigotte saus

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


