
AVONDKAART
VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

KIDS

Plukbrood met smeersels (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 
 

Drie kleuren pasta met mozzarella snacktomaatjes en basilicum               8,-
Fish and chips: viskrokantjes met frietjes in een puntzak             8,-

Salade als voorgerecht wordet geserveerd met getoast brood. 
Maaltijdsalade: een grotere portie geserveerd met zoete aardappelfrietjes en truffel-mayonaise        + 4,-     
      
Salade “Vegavogel”         (ook vegan mogelijk)                         8,-
Geroosterde groentes, hummus, avocado, gepocheerd ei en lente ui-dressing

Biologische steak                21,50
Mais, gebrande uien, dikke friet, salade en bearnaisesaus

Risotto        (ook vegan mogelijk)              16,50
Seizoensgroenten, ei, parmezaan en rucola

Doradefilet                24,50
Asperges, krielaardappelen, gepocheerd ei, zeekraal en botersaus

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

Pure chocoladetaart met lambada aardbeien en limoensorbet              7,50

    

= veganistisch = vegetarisch

DESSERTS

LUNCHKAART Taart serveren we de hele dag
De lunch: van 11.00 tot 17.00 uur
Borrel tussen 14.30 en 17.00 uur

Diner 17.00-20.00 uur

LUNCH

HUISGEMAAKTE TAART (op=op)  

VOOR KINDEREN
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

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

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

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.

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

BORRELHAPJESvan 14.30 -17.00 uur

Vreemde Vogel Draaiplankie warme en koude hapjes, bruchetta, brood             25,-
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


