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VRIJBURCHT ALL DAY MENU 
 

HUISGEMAAKTE TAARTEN EN BONBONS 
Passievrucht cheesecake € 4,75 

Taart van de maand € 4,75 

Appeltaart met amandel € 4,75  

+ slagroom € 0,50 

Bonbons (diverse smaken) € 1,50 

 

SANDWICHES ‘VRIJBURCHT’ - 11:30 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, pesto, pijnboompitten en Parmezaan € 10,75 

Vitello tonnato; dungesneden kalfslende met tonijncrème en kappertjes € 10,75 

Warme gestoofde kippendij met avocado en Parmezaan € 9,50 

 

WARME LUNCHGERECHTEN - 11:30 tot 15:00 
Tosti ‘Vrijburcht’ met kiprollade, tomaat, Beemsterkaas en dip van Walnoot en geroosterde peper € 9,00 

Kids Tosti met kiprollade en kaas € 5,50       

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 

 

SALADES  
Chefs special vissalade met verse tonijn, gerookte zalm, wakamé en edemame bonen € 17,50 

Salade met gemarineerde watermeloen, Feta, munt, komkommer, sinaasappel en granaatappel met 

champagne vinaigrette € 14,75 (V) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door. 
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VOORGERECHTEN 
Flatbread met dip € 6,25 

Gazpacho van Cantaloupe meloen met komkommer, munt en paprika € 8,50 (VN) 

Salade Caprese met tomaat, burrata, pesto, rucola, pijnboompitten en crostini € 13,50 (V) 

Tonijn tataki met wakamé, teriyaki, gember, kikkoman sojasaus, foreleitjes, dressing van geroosterde 

sesamzaadjes en kroepoek van sepia € 32,50 (2 personen) 

Vitello Tonnato, dungesneden kalfslende met tonijntataki, wakamé, little gem, kappertjes en 

tonijnmayonaise € 29,50 ( 2 personen)  

Gepekelde zalm met avocadocrème, komkommer, teriyaki, cashewnoten, sereh en little gem € 14,00 

Rundercarpaccio met pesto, rucola en pijnboompitten € 12,50 

HOOFDGERECHTEN 
Gegrilde Zeebaarsfilet met seizoensgroenten, krielaardappel en saus van kokos en kerrie € 22,50 

Gebakken Ossenhaas (medium rare) met krielaardappel uit de oven en seizoensgroenten naar keuze 

geserveerd met peperroomsaus of béarnaise € 32,50  

Black Angus burger (200 gr) met brie, portobello, rucola en verse zwarte zomertruffel (medium) € 21,50 

Ravioli gevuld met paddenstoelen en geserveerd met truffelolie € 17,50 (V) 

Gesmoorde Beluga linzen met gepofte rode en gele biet, groene asperges en groente jus € 18,50 (VN) 

Piepkuiken uit de oven met salsa verde, boerenfrites en gemengde salade € 21,50 

BIJGERECHTEN 
Flatbread met dip € 6,25 

Boeren frites met mayonaise € 4,75 

Zoete aardappel frites met chili-mayonaise (verse Parmezaan op verzoek) € 6,25 

Gemengde salade € 4,50 

Warme groenten € 6,50 

Groene Asperges van de gril met Hollandaise saus en gepocheerd ei € 11,50 

VOOR DE KIDS 
Kipnuggets met frites en sla € 9,50 

Penne met tomatensaus en basilicum € 8,00 (V) 

“Magnums” met vanille-ijs en sinaasappel € 6,50  

DESSERTS 
Matcha ijs met witte chocolade sabayon, basilicum en pistache crumble € 9,50 

Pêche Melba, gepocheerde perzik met vanille-ijs, frambozensaus en kletskop € 10,50 

Eton Mess; Hollandse aardbeien met geslagen room en merengue € 8,50 

Kaasplateau internationaal samengesteld € 12,50 

FRIANDISES BIJ DE KOFFIE  
Madeleine, Baklava, chocoladelolly met roze peper en macaron € 5,50 
 

 

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

 


