
MENUKAART
LUNCH WINTER 2019

Appeltaart  slagroom € 0,50                 € 3,75
Wortel-walnotentaart met abrikoos              € 4,-
Chocoladetaart met ganache               € 4,-
Red velvet taart met witte chocolade               € 4,-
Banaan-noten cake                € 3,-
Appel strudelbol met amandel spijs en rozijnen             € 3,50 

VOOR KINDEREN

€ 5,50

Twee tarwe puntjes met keuze uit: 
hagelslag, pindakaas, ham of boerenkaas
Hamburger op een bruin bolletje met komkommer 
Tosti ham-kaas
Boerenfriet met krokante kipjes met appelmoes
Kinderplank: brood, mini soepje, snoepgroenten en blokjes worst/kaas

€ 3,50

€ 5,50
€ 6,50

€ 3,75

HUISGEMAAKTE TAART (op=op)  

Een Escape Room speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. 
Help Prof. Dr. Fügel om de laatst nog levende Di-Da-Dodo te redden! 

ESCAPE ROOM DE VREEMDE VOGEL
TIP !

Geitenbreier                                € 8,50
Geitenkaas, kruidenkaas, diverse bieten, pittenmix, cassave, amandelen, 
tomaat, komkommer, diverse slasoorten en goma dressing    
  
Vegan voor hippe vogels                                              € 8,50
Sesam-zeewier, edamame bonen, radijs, avocado, koningsoesterzwam 
en goma dressing    

Bij een maaltijdsalade serveren we een grotere portie en worden er  
zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise toegevoegd. Toeslag € 6,-.

        

SALADES

= veganistisch = vegatarisch

FEESTJE? Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

VAN DE GRILL
Geitenkaas, walnoten, appel, honing en bosui             € 6,50

Tuna melt, tonijn, kappertjes, avocado, rode ui en cheddar          € 6,50

Gebraden kip, pindakaas, ketjap en rode peper           € 5,50

Zalm, kappertjes,  pecorino, bosui en dille             € 6,50

Serranoham, vijgen, mozzarella en rucola             € 6,50

Pompoensoep *                      €4,50
Wisselende dagsoep *                 €4,50
Erwtensoep met roggebrood en katenspek                       € 5,-

* Geserveerd met bruin boerenbrood en roomboter

Rare vogel stoof                   € 9,-
Runderstoofvlees in herftstbokbier gestoofd met truffel 

Klieder, kladder, cheddar               € 8,50
Kaas fondue met cheddar, mozzarella, brie, paprika en komkommer 

Paradijsvogel                   € 8,50
Rode curry met knolgroenten, pompoen, gezouten sojabonen en tuinkruiden 

SOEP

WARME BROODBOWL

= veganistisch = vegetarisch

Ons Tuincafé is alle weekenden en vakanties
geopend van: 10.00-18.00 uur 

BROODJES 
Ook beschikbaar met glutenvrij brood

= vegetarisch

Kolibrie                 € 7,50
Flatbread met brie, mozzarella, zongedroogde tomaat, basilicum, vijgen 
en gemengde noten        

Vreemde Vogel klassieker              € 7,50
Flatbread met kipfilet, eiersalade en crispy bacon                      

Vis op een plaatje                 € 8,50
Vikingbrood met zalm, forel, krokante mosselen, rode ui, cornichons
Vadouvan-mayonaise en tartaarsaus
             
Vlees op een plaatje                            € 8,50
Vikingbrood met rundercarpaccio, gedroogde ham, krulsla, zongedroogde tomaat en 
dragon-crème

Kroketten-nest                € 7,50
Diverse soorten ambachtelijke kroketjes met bruin boerenbrood:              
serranoham, garnaal, groenten, geitenkaas, ruccola/kaas en truffel

Kip of ei?                € 6,-
Uitsmijter op bruin booerenbrood met paddestoelenmix, bosui en kaas             
- Zalm                  + € 1,50
- Serranoham                 + € 1,50

Vreemde Vlaardingse Burger                        € 12,50
Burger met gehakt van stadsboerderij Holywood en slagerij Wapenaar 
met rundercarpaccio, oude kaas en dragon-crème op een sepiabol  met friet

Vogelplank (voor 2 personen)        p.p. € 9,- 
Kleine dagsoep, ambachtelijke rundvleeskroket, zalm, forel, boerenkaas, 
rundercarpaccio, moestuinsalade, tapenade en boerenbrood     

    
Wij kiezen voor vlees en vis waarbij een beter leven centraal staat.  De dieren van 
de Stadsboerderij in Vlaardingen hebben de ruimte voor een waardig leven. 
Dat is fijn voor de dieren en dat proef je in het vlees.

Mongozo 5%                                                   € 5,75
Glutenvrij, biologisch en fairtrade bier. Licht bitter, fris en zacht van smaak. 
De brouwer maakt puur en alleen gebruik van hoogwaardig biologisch gerstenmout, 
biologische hop en biologisch en fairtrade geteelde rijst. 

Liefmans Fruitesse 3,8%                                                   € 3,75    
Het bier is zacht mousserend, verfrissend en aangenaam zoet van smaak met fruitige 
accenten van kriek, framboos, bosbes, vlierbes en aardbei.                

Lowlander Yuzu & grapefruit 2,5%             € 3,25
Botanic gebrouwen infusie van yuzu, grapefruit en earl gray thee maakt dit een 
fris citrus biertje.

Brouwerij ’t Uiltje, FF lekker met je bek in het zonnetje 3.6%                      €  4,25
IPA met oranje kleur, en licht gekleurde schuimkraag. Veel fruitige aroma’s van 
citrusfruit en tropisch fruit. Stevige bitterheid in de nasmaak. Zeer smaakvol voor 
een bier met zo’n laag alcoholpercentage.

Brouwerij ’t IJ - BIRI 4,7%             € 3,75
Is een heerlijk verfrisssend tropische lager. Lekker doordrink biertje. 

 

VLeemde Vogel: VL92 (Vlaardingse) gin met rose lemonade          € 6,50 

St-Germain: vlierbloesemlikeur, prosecco, bruiswater          € 6,50 

Hot apple pie: warme appelsap met licor 43 afgetopt met slagroom              € 7,50

   
Plukbrood met smeersels             € 5,- 

Olijven en nootjes              € 3,50

KaasTengels 8 stuks              € 5,-

Portie kaas (oude Rotterdamsche en boerenkaas van Van Winden)      € 4,50

Torpedo-garnalen                   € 4,-
 
Ambachtelijke rundvlees bitterballen 6 st.             € 5,- 

Nacho’s gegratineerd met cheddar en avocado         € 5,50

Vurige vondsten 15 st.             €12,50
Bitterballen, kaastengels, groentenkroketjes, torpedo-garnalen, krokante kipjes     
           

COCKTAILS

BORRELHAPJES vanaf 15.00 uur

DRANKJES
Koffie (ook decafé)   € 2,20
Espresso    € 2,20
Dubbele espresso   € 3,50 
Cappuccino of koffie verkeerd   € 2,40
Latte macchiato (ook lekker met caramel €0,50) € 2,60
Babyccino (opgeschuimde melk)  € 1,50
Verse thee (diverse smaken in theedoos) € 2,30
Verse muntthee met honing  € 2,75
Verse gemberthee met honing  € 2,75

Frisdrank   € 2,20
Naturfrisk biologische frisdrank:
vlierbloesem, bitter lemon, ginger ale, tonic € 3,00
Ice tea (sparkling of green)   € 2,50
Earth water mineraal of bruisend               €  2,50
Fristi of Chocomel   € 2,50
Melk halfvol                    € 1,50

Verse jus d'orange (0,2 l)                         €   3,50
Verse jus d'orange (0,4 l)                         €   4,95

Schulp biologisch sap:
Appel                    € 2,50
Peer                    € 2,75
Appel met peer of appel met aardbei        € 3,00
Tomatensap                   € 3,25

Huisgemaakte smoothies (0,4 l):         € 4,50 
- Framboos, aardbei, appelsap
- Ananas, mango, appelsap

Diverse likeuren vanaf € 4,50

Kan ijswater met komkommer, citroen en munt     € 3,50
Warme biologische appelsap met kaneel erg lekker!    € 3,00
Warme chocolademelk; keuze uit melk, wit of puur met slagroom  € 3,50 
Warme kinderchocolademelk met slagroom     € 2,50 

Glühwein         € 2,75
Winterse Sangria                    € 4,50
                 

Huiswijn – Wit
Tarani Sauvignon Blanc (fris/fruitig/droog)    3,75    18,50
Domaine Beguide Chardonnay (vol/rond/droog)  3,75    18,50
Zoete witte wijn (fris/licht/zoet)    3,75    18,50
Le Manpot Blanc Chardonnay (krachtig/vol/droog)      -    28,50

Huiswijn – Rood
Tarani Malbec (soepel/dronker fruit/droog)    3,75           18,50
Escapa Tempranillo (fruitig/rood fruit/droog)    3,75    18,50

Rose - Tarani (soepel/licht/droog)    3,75    18,50

Prosecco (fruitig/fris/licht zoet)          -    21,-

HUISGEMAAKT 

Glas €    Fles € WIJN

BIERKAART
De Vreemde Vogel presenteert: 

Verrassend blond, fruitig en hoppig bier 5,5 %, gebrouwen voor De Vreemde Vogel 
door de Maassluise brouwerij Raven Bone Hill. 
Alsof er een Vreemd Vogeltje op je tong piest!

 € 4,50

Van de tap: Gulpener
Vaasje                                                   € 2,60
0,5 liter                                  € 4,90
Seizoensbier (wisselend)                      € 3,50
 

Amstel Radler 0.0 en 2.0%             € 2,75
Bavaria malt 0.0%                                                    € 2,75

Bird brewery-Vink heerlijk 6,2%                            € 5,75
Licht bittere, fruitige IPA is gebrouwen met heel veel roggemout, het blonde bier 
heeft een volle body en vol tropisch fruit.

Brouwerij t'IJ - Zatte 8%                                    € 5,30
Een stevig goudgeel tripel bier met een geur van vers fruit en hier en daar een 
vleugje graan. De smaak is licht zoet en eindigt in een fijne droge afdronk. 

Vulcaan Amber 5,4%                                            € 4,-
Een Vlaardings, stoer, bovengistend, amberkleurig bier. Naast de pilsmout zorgen 
juist de ambermout en caramout voor de mooie rode kleur. 

Vulcaan Mammoet 7,2%                                      € 4,50
Mammoet is minder zoet en met een behoorlijke kruidenmix van kaneel, 
korianderzaad, zoethout, steranijs en sinaasappel. Net even anders. 

Gerardus Kloosterbier blond 6,5%                     € 4,-
Een sprankelend bitter kloosterbier met een kruidige smaakaanzet. Specerijen en 
hop geven dit licht zoete bier zijn rijke, ronde smaakbeleving. 

Gerardus Kloosterbier dubbel 7%                        € 4,-
Een zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier. Zuur en kruidig. De goede proever 
herkent zelfs noten en cederhout. 

La Chouffe 8%                                                     € 5,-
Heerlijk Belgisch blond bier. Het bier is ongefilterd en gist na de op de fles. 
Het fruitige bier is gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak. 

Lowlander white ale 5%            € 5,-
Een combinatie van rijpe banaan en kruidnagel met bloemige aroma's van rozen 
en vlierbloesem. Een meer dan smakelijke dorstlesser.

SPECIAALBIEREN


