MENUKAART

LUNCH, BORREL EN DINER 2021
ZOMER
HUISGEMAAKTE TAART (op=op)

BROODJES

Huisgemaakte appeltaart
Limoen-roomtaart
Chocoladetaart
Frambozentaart

3,75
4,4,4,-

Slagroom + 0,50

BORREL

van 14.30 -17.00 uur

Ook beschikbaar met glutenvrij brood

Das kaassie!

7,50

Vreemde Vogel Draaiplankie

Zure boer

7,50

Oude Rotterdamsche kaas, boerenkaas, serranoham, chorizo, olijven,
gerookte amandelen en brood met smeersels

Oude Rotterdamsche kaas, druivenmosterd en ingelegde uien op bruin boerenbrood

7,50 p.p.

Boerenbeenham met picallily en rucola op bruin boerenbrood

VOOR KINDEREN

9,-

Flowerpower

7,50

Krokettennestje

8,50

Bio Runder hamburger

13,50

Gerookte zalm, zoetzure groentes en kappertjes-mayonaise op bruin boerenbrood

Fruit pannenkoeken

5,50

Kinderplankje

6,50

Soepje, worst, mozzarella, groentenchips, snackgroenten, aardbeien,
blauwe bessen, lange vinger en een sesam bolletje

Bruin boerenbrood met geroosterde groenten, pistou en waterkers

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

Lolli-Tosti met kaas en ham

4,50

2 Tarwepuntjes, keuze uit kaas of ham of pindakaas of jam of hagelslag

3,50

dagprijs

= veganistisch

TIP !

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.)

DINER
Vanaf vrijdag 17 juli t/m zondag 29 augustus (zomervakantie) is het
Tuincafé 7 dagen per week geopend, echter alleen op reservering.

PIZZA

En op maandag, woensdag, vrijdag en zondag steken we de pizza-oven
aan en gaan we live pizza’s bereiden op het terras.
Pluk je kruiden uit onze tuin.
€ 15 per persoon inclusief salade.

Op dinsdag, donderdag en zaterdag gaat onze chef live koken (BBQ) op
het terras, met keuze uit vis/vlees en vega.
Pluk je kruiden uit onze tuin.
€ 19,50 volwassenen en €12,50 kinderen.

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.

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

= vegetarisch

Alle salades worden geserveerd met getoast brood

8,-

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

LIVE-COOKING

Ambachtelijke rundvlees bitterballen 8 st.
Bieterballen 6 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)

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

Salade “Vegavogel”

ESCAPE ROOM DE VREEMDE VOGEL

Of stel je eigen Draaiplankie samen:

SALADES

SOEP
Wisselende weeksoep met getoast brood en boter

Vis moet zwemmen

Salade”Zeevogel”

KOM JE PICKNICKEN?

12,-

Salade makreel, zoetzure groentes, mosseltjes, rucola en safraanmayonaise

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

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!

BIERKAART

DRANKJES
Wij houden van natuurlijk, van lokaal en van huisgemaakt. Omdat we dan zeker weten dat
het lekker is, hoe het gemaakt is of omdat we onze ‘buren’ iets extra’s gunnen.
Koffie (ook decafé)
Espresso
Cappuccino of koffie verkeerd
Latte macchiato
Dubbele espresso
Ice Latte caramel
Babyccino (opgeschuimde melk)
Verse thee (diverse smaken in theedoos)
Verse muntthee met honing
Verse gemberthee met honing

2,50
2,50
2,75
3,00
3,80
4,50
2,2,70
3,00
3,00

Frisdrank
Naturfrisk biologische frisdrank:

2,60
3,-

Ice tea (sparkling of green)
Fristi of Chocomel

2,60
2,60

vlierbloesem, bitter lemon, ginger ale, tonic

Verse jus d'orange (0,2 l)
Verse jus d'orange (0,4 l)
Melk halfvol
Earth water mineraal of bruisend

Schulp biologisch sap:
Appel
Peer
Appel met peer
Appel met aardbei
Tomatensap

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

3,50
4,95
2,50
2,60
2,60
2,75
3,3,3,25

Vaasje / 0,5 liter
Seizoensbier (wisselend)

SPECIAALBIEREN

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

2,85/5,3,90

FEESTJE?

KOM LANGS EN WE
3,50
DENKEN GRAAG MEE!
5,-

Botanisch gebrouwen alcoholvrij witbier met rest-citrusschillen. Verfrissend en fruitig.

Liefmans Fruitesse 3,8%

4,20

Brouwerij ’t IJ - Ijwit 6,5%

5,75

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.

Milkshake Latte met rood fruit

4,50

Karaf ijswater met komkommer, citroen en munt

3,50

Glas frisse ijskoude muntthee met citroen

2,85
12,50
4,50

6,-

Tripel Karmeliet 8,4%

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

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

4,50

Smoothies (0,4 l):
Energieke Roodborst: framboos, aardbei, appelsap
Fladderende Kanarie: ananas, mango, appelsap

MENUKAART

Van de tap: Gulpener

Het bier is zacht mousserend en zoet van smaak met fruitige accenten.

Ice Latte met caramel en slagroom

Karaf ijskoude huisgemaakte LEMONade (wekelijks wisselend)

€ 4,50

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

HUISGEMAAKT en VERFRISSEND

Lemon Squeezy:

TIP !

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.
Een Vlaardings, stoer, bovengistend, amberkleurig bier.

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

BUITENHOTEL

TUINCAFÉ

Gerardus Kloosterbier blond 6,5%

ZAALVERHUUR

Een sprankelend bitter kloosterbier met een kruidige en ronde smaakbeleving.

Gerardus
7%
van
vogelhuisKloosterbier
tot vliegtuig dubbel
van
broodje tot borrel
Een zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier. Zuur en kruidig.
La Chouffe 8%

4,20
van feest tot vergadering

Voor acties, nieuws en de agenda :

Het fruitige blonde bier is gekruid met koriander en heeft een lichte hopsmaak.

RavenBoneHill - Maassluis Stadsbier 8,5%
/DeVreemdeVogel

4,20

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

5,50
5,-

