café restaurant

VRIJBURCHT
VRIJBURCHT ALL DAY MENU
HUISMAAKTE TAART EN BONBONS
Red velvet cake € 4,75
Classic cheesecake € 4,75
Appeltaart met amandel € 4,75
+ slagroom € 0,50
Bonbons (diverse smaken) € 1,50

SANDWICHES ‘VRIJBURCHT’ - 12:00 tot 15:00
Op donker zuurdesembrood
Hummus van zongedroogde tomaat, rucola, gegrilde groenten, balsamico en pijnboompitten € 8,00 (VN)
Gerookte zalm met mierikswortelcrème, little gem, rode ui en kappertjes € 10,75
Rundercarpaccio met rucola, witte-truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaan € 10,75
Warme gestoofde kippendij met avocado en Parmezaan € 9,50

WARME LUNCHGERECHTEN - 12:00 tot 15:00
Tosti ‘Vrijburcht’ met kiprollade, tomaat, Beemsterkaas 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 mangochutney € 8,50 (V)
Twee minihamburgers met gegrilde groenten, mozzarella, truffelmayonaise en Franse frites € 14,50

SALADES
Chefs special vissalade met wakamé, pulpo, edemame bonen en crumble van wasabi noten € 16,50
Salade met “Barbabietole Arrosto” (geroosterde biet), burrata, granaatappeldressing en walnoot € 14,75 (V)

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

café restaurant

VRIJBURCHT

VOORGERECHTEN

Flatbread met dip € 5,75
Romige soep van shiitake met brood en boter € 7,50 (V)
Salade Caprese met tomaat, burrata, pesto, rucola, pijnboompitten en crostini € 13,50 (V)
Vitello Tonnato, dungesneden kalfslende met tonijn tataki, wakamé, little gem, kappertjes en
tonijnmayonaise € 29,50 (2 personen)
Tonijn tataki met wakamé, wasabimayonaise, gember, kikkoman sojasaus, foreleitjes dressing van
geroosterde sesamzaadjes en kroepoek van wasabi € 32,50 (2 personen)
Carpaccio van zeeduivel met tartaar van rode biet, pulpo en antiboise € 14,00
Rundercarpaccio met witte-truffelmayonaise, rucola en pijnboompitten € 12,50

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde dorade filet met zeekraal, aardappelmousseline en saus van gerookte paprika € 19,50
Gegrilde Bavette (200 gr) met truffel-kalfsjus, seizoensgroenten en aardappelmousseline € 21,50
Black Angus burger (200 gr) met cheddar, bacon, frites en truffelmayonaise (medium gebakken) € 18,50
Risotto met tomaat, basilicum, zeevruchten en Parmezaan € 17,50
Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood geserveerd met Parmezaan € 17,00 (V)
Gegrilde pompoen met bloemkool, chimichurri, gegrilde groenten en paddenstoelen € 16,50 (VN)

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
Penne met tomatensaus en basilicum € 8,00 (V)
“Magnums” met vanille-ijs, witte en pure chocolade, nutella en smarties € 6,50

DESSERTS
Gepocheerde peer met witte chocolade-pompoen ganache en pecannotencrumble € 8,50
“Crêpes Suzette” flensjes met sinaasappelsaus en vanille-ijs € 8,50
“Opéra” Chocoladetaartje van biscuit, ganache en koffie-crème € 8,50
Kaasplateau internationaal samengesteld € 12,50

FRIANDISES BIJ DE KOFFIE
Madeleine, Cannelé de Bordeaux, rozemarijn bonbon en macaron € 4,50
V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door.

