
VRIJBURCHT
café restaurant

 

  

 

 

VRIJBURCHT ALL DAY MENU 
 

HUISGEMAAKTE TAARTEN EN BONBONS 
Passie vrucht cheesecake € 5,00 

Chocoladetaart met donker bier € 5,00 

Appeltaart met amandel € 5,00  

+ slagroom € 0,50 

Bonbons (diverse smaken) € 1,75 

 

SANDWICHES ‘VRIJBURCHT’ - 11:30 tot 16:00 
Op donker zuurdesembrood 

Hummus van doperwt, kerrie en munt met gegrilde groenten en pijnboompitten € 8,50 (VN) 

Vitello Tonnato met kappertjes, kwartelei en gemengde sla € 11,50 

Gerookte zalm met Ponzu, gemengde salade, wasabi en crème fraîche € 13,00 

Rundercarpaccio met rucola, pesto, pijnboompitten en Parmezaan € 11,00 

Geitenkaas met honing, vijgen, granaatappel en walnoot € 10,00 

Gebakken Ossenhaaspuntjes met kastanje-champignons en cognac-roomsaus € 14,50 

 

WARME LUNCHGERECHTEN - 11:30 tot 16:00 
Tosti ‘Vrijburcht’ met kiprollade, tomaat, Beemsterkaas en dip van rode linzen en amandel € 9,25 

Kids Tosti met kiprollade en kaas € 5,75       

Garnalenkroketten (3) met een geroosterde briochebol, gemengde salade en chilimayonaise € 9,75 

‘Eggs Norwegian’ gepocheerde eieren met gerookte zalm, gebakken wilde spinazie  

en Hollandaisesaus € 15,50 

 

SALADES  
Salade met geroosterde pompoen, Serranoham, walnoten, granaatappel en balsamico dressing € 13,50 

Salade met boleten, hazelnoot, granny smith appel, zoetzure kastanje en Bleu d’Auvergne kaas € 14,50 (V) 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

V = Vegetarisch | VN = Veganistisch | Allergieën of speciale dieetwensen? Geef het aan ons door. 
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VOORGERECHTEN 
Flatbread met dip € 6,75 

Romige kreeftenbisque met Hollandse garnalen € 13,50 

Rundercarpaccio met pesto, rucola en pijnboompitten € 12,50 

“Pizza Tuna” ; krokant filodeeg met carpaccio van tonijn, wasabi crème frâiche en ponzu gel € 14,75 

Tonijn Tataki met foreleitjes, ponzu-gel, kroepoek van Sepia en dressing van geroosterde sesam € 37,50 

(per 2 personen)  

Vitello Tonnato met kappertjes, kwartelei en gemengde sla € 13,50 

 

HOOFDGERECHTEN 
Vis van de dag  ( Dagprijs) 

Gebakken Ossenhaas (medium rare) met roseval aardappel, seizoensgroente en béarnaise saus € 32,50  

Black Angus burger (200 gr) met brie, uiencompôte, Dijon mayonaise en boerenfrites € 21,50 

Ravioli gevuld met pompoen en amandel geserveerd met salieboter € 17,50 (V) 

Crème van pastinaak met bospaddenstoelen, groene asperges, zongedroogde tomaat, chips van 

schorseneren en groentejus € 22,50 (VN) 

 

BIJGERECHTEN 
Flatbread met dip € 6,75 

Boeren frites met mayonaise € 5,50 

Zoete aardappel frites met chili-mayonaise (verse Parmezaan op verzoek)  € 6,75 

Warme groenten € 6,75 

 

VOOR DE KIDS 
Kipnuggets met frites en sla € 9,50 
Penne met tomatensaus en basilicum € 8,50 (V) 

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

 

DESSERTS 
Hazelnoot tartelette met ganache van chocolade en karamel geserveerd met gepocheerde peer € 10,50 

Wentelteefje van suikerbrood met Beerenburg-ijs en gembersiroop € 10,50 

Tiramisu met espresso, pure chocolade en huisgemaakte lange vingers € 10,50 

Chocolat chip wafel met huisgemaakt vanille-ijs € 10,50 

Kaasplateau internationaal samengesteld € 12,50 

FRIANDISES BIJ DE KOFFIE  
Selectie zoetigheden (4 stuks) van onze patissier € 5,50 
 

 

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

 


