Lunchkaart

www.strandparkdezeeuwsekust.nl

Sandwich

Broodjes
Met Pain Rustique gaan we terug naar de pure broodbasis: bloem, water, gist, en een snufje
zout. Zonder conserveermiddelen en zonder E-nummers, maar met een volle smaak en knapperige korst

U heeft de keuze uit: Speltbol 100 % | Oerbonk donker | baguette zuurdesem wit
Geitenkaas
Met honing gezoete geitenkaas | tomaten bruschetta | rucola | balsamico crème

€ 7,50

Carpaccio
Truffelmayonaise | rucola | zongedroogde tomaat | pijnboompit | boerenkaas

€ 8,00

Tonijnsalade
Rode ui ringen | kappertjes | gekookt ei | bieslook | tomatenblokjes
Gerookte zalm
Rode ui ringen | kappertjes | jonge blad sla |limoenmayonaise

Heerlijke sandwich van drie sneden Pain Rustique meergranen brood
Club sandwich kip
Gerookte kip | bacon | appel | tomaat | mayonaise

| komkommer

Club sandwich manzo tonato
Rosbief van Limousin rund | tomaat | kappertjes | sla | tonijnmayonaise
komkommer

€ 9,00

€ 9,00

Warme lunch gerechten

€ 7,50

Rundvlees kroketten
2 bourgondische rundvleeskroketten | boeren mosterd | ‘’Pain Rustique’’
meergranenbrood of boeren friet

€ 9,00

€ 8,50

Garnalen kroketten
2 garnalenkroketten | grove boeren mosterd | ‘’Pain Rustique’’
meergranenbrood of boeren friet

€ 12,00

Mega broodje hamburger
Gerookte ui | chunky salsa mayonaise | bacon | raketsla | boeren friet

€ 17,00

Tosti´s
Op sneden van pain rustique meergranen brood
Tosti kaas

€ 3,75

Tosti ham en kaas

€ 4,00

Pulled meat

Heerlijke verse soepen geserveerd met mini stokbroodje

Langzaam gebraden vlees met een geheime kruidenmix. Na het garen wordt het
vlees uit elkaar getrokken.
Na uren op lage temperatuur garen blijft er boterzacht, goed gekruid draadjesvlees
over

Tomatensoep
Met gehaktballetjes en een vleugje basilicum

€ 6,50

Pulled chicken
Libanees Flatbread | pulled chicken | BBQ saus | rucola | rode ui | bos ui

€ 9,00

Vissoep
Rijkelijk gevuld met vis uit de Oosterschelde

€ 8,50

Pulled pork
Calzone broodje op basis van pizza deeg | pulled porc | BBQ saus | rode ui | bos ui

€ 9,00

Soepen

Salades

Pannenkoeken en poffertjes

Salades samengesteld met verse ingrediënten. Geserveerd met sneden
“pain rustique’’ meergranen
Salade geitenkaas & San Daniele
San Daniele ham | Jong blad sla | geitenkaas | appel | walnoot | rode ui
balsamico
Salade carpaccio
Jonge blad sla | truffelmayonaise | zongedroogde tomaat | pijnboompitten
boeren kaas

€ 13,50

€ 14,50

Pannenkoek naturel

€ 6,00

Pannenkoek kaas

€ 7,00

Pannenkoek ham en kaas

€ 7,50

Pannenkoek spek

€ 7,50

Pannenkoek spek en kaas

€ 8,00

Pannenkoek appel

€ 7,50

Kinderpannenkoek naturel

€ 4,50

Poffertjes klein 12 st

€ 4,50

