
MENUKAART
LUNCH, BORREL EN DINER 2021

Huisgemaakte appeltaart                 3,75
Limoen-roomtaart                 4,-
Chocoladetaart                        4,-
Frambozentaart                  4,-
Slagroom + 0,50
    

VOOR KINDEREN
Fruit pannenkoeken                   5,50
Kibbeling met frietjes                 8,-
Krokante kipjes, met appelmoes en frietjes              5,50
Kinderplankje: soepje, worst, mozzarella, groentenchips,                        6,50
snackgroenten, aardbeien, blauwe bessen, lange vinger en een sesam bolletje
Lolli-Tosti met kaas en ham                4,50 
2 Tarwepuntjes, keuze uit kaas of ham of pindakaas of jam of hagelslag           3,50

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

ESCAPE ROOM DE VREEMDE VOGEL
TIP !

SOEP
Wisselende weeksoep met getoast brood en boter                          dagprijs

FEESTJE? Ons overdekte terras is een ideale plek 
voor een borrel of diner, zeker in corona-tijd.  

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

          
    
Vogelvlucht vanaf 2 personen       9,50 p.p.
Getoast brood met gepocheerd ei en avocado, mini-moestuin, dag soepje, 
mini groenten kroket, bitterballen, schaaltje Oosterse mosselen, aioli, 
vadouvan, Srirachahummus en brood.      
      

SALADES
Alle saldes worden geserveerd met getoast brood

Salade”Zeevogel”                 9,-
Salade makreel, zoetzure groentes, mosseltjes, rucola en safraanmayonaise

Salade “Watervogel”                 8,50
Salade met gekonfijte eend, 5 spices, komkommer, kimchi, sesamdressing en papadums

Salade “Vegavogel”                     8,-
Salade vegetarisch en vegan mogelijk!    
Geroosterde groentes, hummus, avocado, gepocheerd ei en lente ui-dressing

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

   

        

VOGELPLANK BROODJES 
Ook beschikbaar met glutenvrij brood

Blote billen in het gras              ook       mogelijk                        8,-
Smashed avocado, gepocheerde eieren, rucola en lente ui-dressing 
op getoast desembrood 

Vis op het droge                 9,-
Dorade,  zalm, zoetzure groentes, hummus en rucola op getoast desembrood 
     
Kip of ’t ei?                 11,-
Kippendijen van Tante Door, uitgebakken spek, tomaat, gebakken spiegelei 
en aioli op donker desembrood      
                                                  
Krokettennestje                8,50
Mini-kroketjes gevuld met serranoham, groenten, geitenkaas, garnalen, chorizo 
en truffel geserveerd op donker desembrood 

Portobello burger              10,50
Met geitenkaas, rode ui compote, little gem en aioli op een bieten brioche bol 

Bio Runder hamburger              13,50
Met livar buikspek, little gem, tomaat en aioli op een bieten brioche bol  

       
    
    

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.

= veganistisch = vegetarisch

De lunch wordt geserveerd van 11.00 tot 17.00 uur. 
Taart serveren we de hele dag en de borrel tussen 14.30 en 17.00 uur.

Biologische steak                21,50
Mais, gebrande uien, dikke friet, salade en bearnaisesaus
Biertip: Gerardus Kloosterbier dubbel  
Wijntip: Valpolicella Ripasso

Risotto        (ook vegan mogelijk)              16,50
Seizoensgroenten, ei, parmezaan en rucola
Biertip: Gulpener pils
Wijntip: Pinot Grigio

Roulleaux                  18,50
Van Tante Door kip en serranoham, polenta, shanghai paksoy, popcorn en kalfsjus
Biertip: Trickey Triple
Wijntip: Malbec

Portobello burger     (ook vegan mogelijk)           13,50
Geitenkaas, rode ui compote, little gem en aioli op een bieten brioche bol, salade en dikke friet  
Biertip: La Chouffe
Wijntip: Tempranillo

Bio Runder hamburger               16,50
Livar buikspek, little gem, tomaat en aioli op een bieten brioche bol, salade en dikke friet
Biertip: Pluimpje
Wijntip: Tempranillo

Linquini                 26,50
Mosselen, venkel, knoflook en een halve kreeft, of met een hele kreeft          35,-
Biertip: IJwit 
Wijntip: Chardonnay

Doradefilet                24,50
Asperges, krielaardappelen, gepocheerd ei, zeekraal en botersaus
Biertip: Trippel Karmeliet
Wijntip: Gruner Veltliner

Crème brûlée                  7,50 
Met honing uit Vlaardingen, rood fruit en yoghurtijs

Pure chocoladetaart met lambada aardbeien en limoensorbet              7,50

Affogato (vanilleijs met espresso)                6,50

Kindersorbet                 6,50
            
Kaasplank met bijpassende garnituren                    10,50

HOOFDGERECHTEN

DESSERTS

AVONDKAART

= veganistisch = vegetarisch

VOORGERECHTEN

SALADES

KIDS

Plukbrood met smeersels van aioli, kruidenboter en vadouvan                     6,-
Bouillabaisse met getoast desembrood en aioli                     9,50
Serranoham met witte en groene asperges, oude aceto balsamico en eetbare bloemen    12,50 
 

Alle salades worden geserveerd met getoast brood.

Salade”Zeevogel”                              9,-
Salade makreel, zoetzure groentes, mosseltjes, rucola en safraanmayonaise

Salade “Watervogel”                            8,50
Salade met gekonfijte eend, 5 spices, komkommer, kimchi, sesamdressing en papadums

Salade “Vegavogel”      (ook vegan mogelijk)                          8,-
Geroosterde groentes, hummus, avocado, gepocheerd ei en lente ui-dressing

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

Drie kleuren pasta met mozzarella, snacktomaatjes en basilicum               8,-

Fish and chips: viskrokantjes met frietjes in een puntzak             8,-

Kleine kipspies (Tante Door) met friet of gebakken aardappeltjes          8,-

    

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.              6,-
Bieterballen 6 st.                  6,50
Kip Gyoza 6 st.                   6,-
  
Torpedo garnalen 8 st.                  6,-
Portie kaas (Oude Rotterdamsche en boerenkaas van Van Winden Zuivel)             4,50
Portie worst (fuet met truffel, saucisson en chorizo)                          5,50
Olijven en groentenchips                 4,-
Plukbrood met smeersels (aioli, kruidenboter en vadouvan)               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

BORRELHAPJESvan 15.00 -17.30 uur

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!

KOM JE PICKNICKEN?
TIP !


