
BROODJES 
Ook beschikbaar met glutenvrij brood

Carpaccio                 8,50
Flatbread carpaccio met spekjes, truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten 
en parmezaanse kaas

De Vreemde Vogel Klassieker               8,-
Tramezzini bruin met huisgemaakte eiersalade, gerookte kip 
en krokante serranoham. Kan ook vega.

Stoofvlees                             11,-
Italiaanse bol gevuld met warm runderstoofvlees

Van Dobben of Oesterzwam kroketten             8,50
Twee sneetjes bruinbrood met twee kroketten, mosterd en een moestuinsalade

Vis moet zwemmen               9,-
Gerookte zalm, zoetzure groenten en kappertjes-mayonaise op tramezzini bruin

Bio runderhamburger                  14,50
Met buikspek, little gem, tomaat en aioli en friet

Wenteltee�es met gebakken appeltjes                              8,50
 

       
    
    

SALADES
Alle salades worden geserveerd met getoast brood
   
Salade Zeevogel                       9,-      
Makreel, zoetzure groenten, gefrituurde mosseltjes, rucola en saffraanmayonaise

Salade Vegavogel                8,50
Salade kan ook Vegan! 
Geroosterde groenten, hummus, gepocheerd ei en lente ui-dressing

Maaltijdsalade                                                   +4,50
Een grotere portie geserveerd met zoete aardappelfrietjes en truffel-mayonaise    

   

        

Huisgemaakte appeltaart                 4,-
Worteltaart (Dudok)                 4,-
Chocolade-truffeltaart (Dudok)                     4,50
Red Velvet Taart (Dudok)                             4,50    
Slagroom + 0,50
    

VOOR KINDEREN
Een wentelteee met gebakken appeltjes                5,50

Kinderplankje                  6,50 
Soepje, worst, mozzarella, groentenchips, snackgroenten, aardbeien, 
blauwe bessen, lange vinger en een sesambolletje

Krokante kipjes met appelmoes en friet              6,-

Lolli-tosti met kaas en ham                4,50 

2 Tarwepuntjes, keuze uit kaas, ham, pindakaas, jam of hagelslag                   4,-

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
Erwtensoep                    7,50
Roggebrood en katenspek

Wisselende weeksoep met geroosterd brood en boter                    6,-                          

Vreemde Vogel Draaiplankie (voor ongeveer 4 personen)                      27,50 
Oude Rotterdamse kaas, boerenkaas, serranoham, chorizo, ribfingers, torpedo-garnalen, bitter-
ballen, bieterballen, bruchetta met tomaat en brood met vadouvan, hummus, tapenade en aioli 

Of stel je eigen Draaiplankie samen:

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

BORREL

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

(H)EERLIJK

= veganistisch = vegetarisch

VOGElPLANK
Vogelplank vanaf 2 personen             11,50 p.p.
Brood met eiersalade, gerookte kip en krokante serranoham, mini-moestuin, carpaccio, 
spekjes, rucola, pijnboompitjes, parmezaanse kaas en truffelmayonaise, bitterbal en soepje 


