MENUKAART
LUNCH 2021

= vegetarisch

veganistisch
==Veganistisch

= veganistisch

HUISGEMAAKTE TAART (op=op) vanaf 10.00 uur
Huisgemaakte appeltaart
Limoen-roomtaart
Chocoladetaart
Frambozentaart

3,75
4,4,4,-

Slagroom + 0,50

BROODJES

11.00 tot 16.00 uur

11.00 tot 16.00 uur

Ook beschikbaar met glutenvrij brood

Blote billen in het gras

ook

8,-

mogelijk

Smashed avocado, gepocheerde eieren, rucola en lente ui-dressing
op getoast desembrood

VOOR KINDEREN

van 10.00-16.00 uur

Vis op het droge

9,-

Dorade, zalm, zoetzure groentes, hummus en rucola op getoast desembrood

Fruit pannenkoeken
Krokante kipjes, met appelmoes en frietjes
Kinderplankje: soepje, worst, mozzarella, groentenchips,

5,50
5,50
6,50

Kip of ’t ei?

11,-

Lolli-Tosti met kaas en ham
2 Tarwepuntjes, keuze uit kaas of ham of pindakaas of jam of hagelslag

4,50
3,50

Krokettennestje

8,50

snackgroenten, aardbeien, blauwe bessen, lange vinger en een sesam bolletje

SOEP

Kippendijen van Tante Door, uitgebakken spek, tomaat, gebakken spiegelei
en aioli op donker desembrood

Mini-kroketjes gevuld met serranoham, groenten, geitenkaas, garnalen, chorizo
en truffel geserveerd op donker desembrood

Portobello burger

Wisselende weeksoep met getoast brood en boter

4,50

10,50

Bio Runder hamburger

VOGELPLANK

Vogelvlucht vanaf 2 personen
Getoast brood met gepocheerd ei en avocado, mini-moestuin, dag soepje,
mini groenten kroket, bitterballen, schaaltje Oosterse mosselen, aioli,
vadouvan, Srirachahummus en brood.

SALADES

9,50 p.p.

van 11.00-17.30 uur

Alle saldes worden geserveerd met getoast brood

Salade”Zeevogel”

9,-

Salade “Watervogel”

8,50

Salade “Vegavogel”

8,-

Salade makreel, zoetzure groentes, mosseltjes, rucola en safraanmayonaise

Met geitenkaas, rode ui compote, little gem en aioli op een bieten brioche bol

van 10.00-17.30 uur

= vegetarisch

Salade met gekonfijte eend, 5 spices, komkommer, kimchi, sesamdressing en papadums

13,50

Met livar buikspek, little gem, tomaat en aioli op een bieten brioche bol

Salade vegetarisch en vegan mogelijk!
Geroosterde groentes, hummus, avocado, gepocheerd ei en lente ui-dressing

Maaltijdsalade

ESCAPE ROOM DE VREEMDE VOGEL

Een grotere portie geserveerd met zoete aardappelfrietjes en truffel-mayonaise + 4,-

TIP !

Wij kiezen voor vlees en vis waarbij een beter leven centraal staat.
De dieren uit Midden-Delfland hebben de ruimte voor een waardig leven.
Dat is fijn voor de dieren en dat proef je in het vlees.

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!
Het ideale uitje voor het hele gezin € 60,- per gezin (max. 6 pers.)

van 15.00 -17.30 uur

FEESTJE? Ons overdekte terras is een ideale plek
voor een borrel of diner, zeker in corona-tijd.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

BIERKAART

BORRELHAPJES

Vreemde Vogel Draaiplankie

25,-

Oude Rotterdamse kaas, boerenkaas, serranoham, chorizo, schaaltje Oosterse
mosselen, orientaalse kip met sesam, gyoza van kip, bitterballen, bieterballen,
bruschetta met tomaat en avocado en brood met vadouvan , srirachahummus
en tapenade

Of stel je eigen Draaiplankie samen:
Ambachtelijke rundvlees bitterballen 8 st.
Bieterballen 6 st.
Kip Gyoza 6 st.
Torpedo garnalen 8 st.
Portie kaas (Oude Rotterdamsche en boerenkaas van Van Winden Zuivel)
Portie worst (fuet met truffel, saucisson en chorizo)
Olijven en groentenchips
Plukbrood met smeersels (aioli, kruidenboter en vadouvan)

6,6,50
6,6,4,50
5,50
4,6,-

Warm vurige vondsten 15 stuks

13,-

Bieterballen, gyoza kip, bitterballen, jalapeno’s en torpedo garnalen

Koude vurige vondsten

12,-

Portie kaas, portie worst, olijven, groentenchips en getoast brood
met aioli, kruidenboter en vadouvan

De Vreemde Vogel presenteert:
Verrassend blond, fruitig en hoppig bier 5,5 %, gebrouwen voor De Vreemde Vogel

€ 4,50

door de Maassluise brouwerij Raven Bone Hill.
Alsof er een Vreemd Vogeltje op je tong piest!

Van de tap: Gulpener
Vaasje / 0,5 liter
Seizoensbier (wisselend)

SPECIAALBIEREN

2,85/5,3,90

Amstel Radler 0,0% of 2,0 % of Bavaria malt 0,0%

3,50

Lowlander Wit 0,0%

5,-

Liefmans Fruitesse 3,8%

4,20

Botanisch gebrouwen alcoholvrij witbier met rest-citrusschillen. Verfrissend en fruitig.
Het bier is zacht mousserend en zoet van smaak met fruitige accenten.

Brouwerij ’t IJ - Ijwit 6,5%

Een stevig witbier, licht troebel met een heerlijke zachte schuimkraag.

Brouwerij ’t Uiltje - Birds of Prey 5,8%

Karaktervolle IPA. Krachtig met een uitgesproken hopkarakter. Het tropische fruit
komt je tegemoet.

5,75

Gebrouwen door vrouwen - Trickey triple 7,8%

5,75

Bird brewery-Vink Heerlijk 6,2%

5,75

Vulcaan Amber 5,4%

4,20

Vulcaan Mammoet 7,2%

4,50

Gerardus Kloosterbier blond 6,5%

4,20

Gerardus Kloosterbier dubbel 7%

4,20

La Chouffe 8%

5,50

RavenBoneHill - Maassluis Stadsbier 8,5%

5,-

Een zware jongen met een zoete smaak. Een vol biertje, een kruidige en zware triple.
Licht bittere, fruitige IPA is gebrouwen met veel roggemout, volle body en tropisch fruit.

Mammoet is niet zo zoet als dubbel normaal is. Door de kruidenmix net even anders.

KOM JE PICKNICKEN?

We gaan deze zomer veel picknicks organiseren. Wij hebben de ruimte!
Denk aan live muziek, heerlijke hapjes en drankjes, chillen op een
picknickkleedje, kampvuurtjes en kindervermaak. Volg ons op social!

6,-

Tripel Karmeliet 8,4%

Gebrouwen van gerst, haver en tarwe. Soepel, fruitig en zacht.

Een Vlaardings, stoer, bovengistend, amberkleurig bier.

TIP !

5,75

Een sprankelend bitter kloosterbier met een kruidige en ronde smaakbeleving.
Een zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier. Zuur en kruidig.
Het fruitige blonde bier is gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

Een koperblond, hoppig en doordrinkbare Dutch Strong Ale, met subtiele dosis honing.

COCKTAILS
VLeemde Vogel VL92 (Vlaardingse) Gin met Fentimans Rose Lemonade
Aperol Spritz Aperol, prosecco en bruiswater
St-Germain Spritz Vlierbloesemlikeur, prosecco en bruiswater
Mmmmimosa Verse sinaasappelsap, prosecco en Cointreau sinaasappellikeur
Roze Bobby Pinkyrose Spiced Lemon & Rose met Bobby’s Gin (beide uit Schiedam)
Ginger Bird Pinkyrose Floral Ginger & Orange met Jenever (beide uit Schiedam)

MOCKTAILS

8,50
7,7,50
7,50
8,7,50

Gin 0% Seedlip Spice Gin 0,0% en biologische tonic
Kraaidino Crodino aperitief (bitterzoet met een bite)
Kanarie Cocktail

6,50
6,-

Brappel biologische appelsap, bruiswater, munt en limoen
WaterKik watermeloen, frambozen, citroen, honing en munt

5,50
5,50

6,-

Pinkyrose Floral Ginger & Orange met sinaasappel, gember en lavendel

WIJNEN
Huiswijn - Wit
Tarani Sauvignon Blanc (fris/fruitig/droog)
Pinot Grigio (fris/kruidig/droog)
Chardonnay (houtgerijpt/rond/fris)
Gruner Veltliner (aromatisch/Bloemig/verfrissend)

3,90
4,20
4,50
4,80

22,24,26,27,-

3,90
4,20
4,50
4,90

22,24,26,28,-

3,90
3,90
6,50

22,22,35,-

Huiswijn - Rood
Tarani Malbec (soepel/donker fruit/droog)
Escapa Tempranillo (fruitig/rood fruit/droog)
Merlot (rijp fruit/ iets kruidig, milde afdronk)
Valpolicella Ripasso (fruitig/zoethout/soepel)
Tarani Rose (soepel/licht/droog)
Zoet wit (fris/licht/zoet)
Prosecco (fruitig/fris/licht zoet)

TIP !
DRAAIPLANKIE
(LEKKER BORRELEN)

