café restaurant

VRIJBURCHT
VRIJBURCHT ALL DAY MENU
SANDWICHES ‘VRIJBURCHT’
Hummus van pompoen en tomaat met rucola, pompoenpitten en gegrilde groenten € 7,50 (VN)
Gerookte zalm met mierikswortelcrème, little gem, rode ui en kappertjes € 9,75
Rundercarpaccio met rucola, witte-truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaan € 9,75
Warme kiprollade met avocado en chilimayonaise € 7,50

SALADES
Chefs special vissalade met wakame, gepocheerde gamba, edemame bonen en crumble van
wasabi noten € 16,50
Caesar salad met little gem, ansjovisdressing, gegrilde kip, ei en Parmezaan € 13,50

WARME LUNCHGERECHTEN
Tosti ‘Vrijburcht’ met kiprollade, tomaat, Beemster kaas en linzen-tomaten dip € 8,50
Kids Tosti met kiprollade en kaas € 5,00
Garnalenkroketten (3) met een geroosterde briochebol, little gem en chilimayonaise € 9,75
‘Eggs Norwegian’ gepocheerde eieren met gerookte zalm, gebakken wilde spinazie
en Hollandaisesaus € 14,50
Samosa’s gevuld met aardappel, doperwten, bloemkool, en kerrie geserveerd
met mango chutney (V) € 8,50
Samosa’s gevuld met kip, aardappel, doperwten, bloemkool, en kerrie geserveerd
met mango chutney € 9,50
Twee minihamburgers met gegrilde groente, mozzarella, pestomayonaise en Franse friet € 14,50
Steak sandwich met Brie, akker champignons en rode ui € 14,50

VOORGERECHTEN
Zalm tataki met wakamé, wasabimayonaise, gember, kikkoman sojasaus, forel eitjes,dressing van
geroosterde sesamzaadjes en kroepoek van wasabi € 25,00 ( 2 personen)
Rundercarpaccio met witte-truffelmayonaise, rucola en pijnboompitten € 12,50
Romige soep van shiitake € 7,50 (V)
Salade Caprese met tomaat, burrata, pesto, rucola en pijnboompitten en crostini € 13,50 (V)
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood, geserveerd met Parmezaan € 9,50 (V)
Garnalenkroketten (3) met zuurdesemtoast en aïoli € 9,50
Hors d’ oeuvre riche, rijk gevuld assortiment van diverse voorgerechten € 32,50 ( 2 personen)

V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door.

café restaurant

VRIJBURCHT
HOOFDGERECHTEN
Geroosterde Zeebaars met bloemkool mousseline, edamame bonen, seizoensgroente en
crumble van pancetta € 23,50
Runder Rib-Eye (200 gr.) met peperjus, seizoensgroenten en “Ratte” aardappel € 24,50
Gekonfijte eendenbout met aardappel-zuurkool mousseline en kalfsjus € 19,50
Black Angus burger (200 gram) met cheddar, bacon, frites en truffelmayonaise (medium) € 18,50
Krokante kipburger met jalapeño mayonaise, avocado, cheddar, frites en sla € 14,50
Zalm tataki burger met wasabimayonaise, frites en sla € 14,50
Groene curry met gewokte groente, Basmati rijst en papadum € 16,50 (VN)
Risotto met Pecorino, zwarte peper, doperwt, groene asperge en Parmezaan € 17,50 (V)
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood, geserveerd met Parmezaan € 16,00 (V)

BIJGERECHTEN
Flatbread met dip € 5,75
Boeren frites met mayonaise € 4,75
Zoete aardappel frites met Parmezaan en chili mayonaise € 5,75
Gemengde salade € 4,50
Warme groenten € 6,00

VOOR DE KIDS
Kipnuggets met frites en sla € 9,50
Ravioli gevuld met rucola en zongedroogde tomaat € 9,50 (V)
Vanille-ijs met nutella en smarties € 6,50

DESSERTS
Pavlova met warme kersen en vanille-ijs € 8,50
Mousse van witte, melk en pure chocolade met chocolade crunch € 8,50
Crème Brûlée van limoncello € 7,50
Kaasplateau internationaal samengesteld € 11,50

V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door.

