LUNCH

TAART
Huisgemaakte appeltaart
Worteltaart
Bessen - witte chocolade taart
Cheesecake banoﬀee
Slagroom

4,50
4,50
4,50

VOOR KINDEREN

Vijgvogel

Pancakes met vers fruit

6,50

Bol Stoofvlees

Kids kippies; kipnuggets, appelmoes en friet

7,50

Huisgestoofd rundvlees geserveerd in een Italiaanse bol.

4,75

Lolli-tosti met kaas en ham
(zonder ham ook mogelijk)

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

4,25

Wentelteee met gebakken appeltjes

5,50

SOEP

SALADES

11,50

Focaccia, serranoham, gegrilde vijgen, tomaat, sla en mango chutney.

(met mayonaise of ketchup)

12,50

9,50

Bruin boerenbrood met huisgemaakte eiersalade, gerookte kip
krokant gebakken serranoham en zongedroogde tomaat. Kan ook vega.

Kids soep, plakje leverworst, mozzarella, groentenchips, snackgroenten,
seizoensfruit, lange vingers, minibroodje. Kan ook vega.

p.p

Onze klassieker; focaccia met carpaccio, moestuinsalade, rundvleesbitterballen
en een minisoepje. Kan ook vega.

Ook beschikbaar met glutenvrij brood

De Vreemde Vogel Klassieker

8,50

Kinderplankje

Vogelplank (minimaal 2 personen)

BROODJES

4,50
+0,50

(van 11u tot 15u)

VOGELPLANK

(van 11u tot 15u)

VegaVogel
14,-

Krokettennest

10,50

2 garnalenkroketjes en 3 vegakroketjes
met citroenmayonaise en bruin borenbrood. Kan ook vega.

Carpaccio

11,-

Gemengde salade met geroosterde groentes, hummus, smashed avocado,
gepocheerd ei en bosui dressing.
+ 5,-

+ Kippendij van Tante Door
+ Gerookte makreel

+ 4,-

Geitenbreier
12,50

Carpaccio met truﬀelmayonaise, rucola, pijnboompitten,
parmezaanze kaas op focaccia.

14,50

Gemengde salade met geitenkaas, kastanjes, spekjes, appel en
honing-mosterd dressing. Kan ook vega.
+ 5,-

Maaltijdsalades
Grotere portie salade geserveerd met portie zoete aardappelfriet
en truﬀelmayonaise.

7,50

Erwtensoep

Bietenwrap

12,50

Bietenwrap met geroosterde groenten, humus, vegan kip en groentenchips .

Met roggebrood en katenspek.

6,50

Dagsoep

Camembird

Met geroosterd brood en boter.

6,50

Brood met smeersels
Aioli, kruidenboter en tapenade.

9,50

Bruin boerenbrood met paddenstoelen, salie, camembert en balsamico.

= veganistisch

Bio runderhamburger

= vegetarisch

15,-

Op een bieten-brioche, met buikspek, sla, tomaat, aioli en friet.

ESCAPE ROOM DE VREEMDE VOGEL

DOE ES GEK ...

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 (max. 6 personen) €60,- per gezin

... Kom curlen op onze eigen curlingbaan! De curlingbaan (wij noemen hem
Ducklingbaan) is onder het overdekte winterterras. De kampvuurtjes met
glühwein en de schapenvachtjes zorgen voor extra gezelligheid.

TIP !

Vanaf 15u kan er van onze borrel/diner kaart besteld worden. Hier hebben we
heerlijke bites en mooie dishes opstaan, vraag ernaar bij de bediening.

DINER

BITES

BIERKAART

DISHES
Klassieke Nacho’s

Yakitori spiezen

8,-

Ambachtelijke rundvlees bitterballen

7,-

Nacho’s pulled beef

Crunchy bloemkool bites

7,-

13,-

Pulled beef, BBQ saus, bruine bonen, mais, lente ui en kaas.
Dranktip: Rumoerige Roodborst.

(tandoori kruiden, mango chutney en bosui)

Nacho’s pulled chicken

Oesterzwam bites

Pulled chicken, chilisaus, tomatensalsa, gebakken uitjes en kaas.
Dranktip: Kompaan Handlanger double IPA.

7,-

(Tonkatsu saus, wasabi furikake)

12,-

Bietenwrap

Maize-ing ribs

7,-

(Mais-ribs met BBQ saus, sesamzaad en bosui)

Calamares

8,-

Kaasstengels

5,50

Brood met smeersels

6,50

(aioli, kruidenboter en tapenade)

Charcuterie-plank

16,50

Kaasplank

12,50

Zoete aardappelfriet met truﬀelmayonaise

5,50

De Vreemde Vogel presenteert:
8,50

Tomatensalsa, crème Fraîche, guacamole, jalapeños en kaas.
Dranktip: Kompaan Handlanger double IPA.

= veganistisch

NOG EVEN BORRELEN ?

14,50

Bietenwrap met geroosterde groenten, humus, vegan kip en zoete aardappelfrietjes.
Dranktip: Gerardus Kloosterbier.

Patatje Stoof

3,10
6,3,20
4,50

0% Biertjes
Amstel Radler
Bavaria Malt
Lowlander Wit

3,50
3,50
5,00

Amstel Radler 2%

3,50

SPECIAALBIEREN

Dirty Fries

7,50

Friet, spekjes, chili mayo, cheddar en rode ui. Kan ook vega.
Dranktip: Pluimpje.

Avocado burger

16,-

5,75
6,-

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

4,60

Een Vlaardings, stoer, bovengistend, amberkleurig bier.

15,-

Vulcaan Mammoet 7,2%

4,90

Mammoet is niet zo zoet als een normale dubbel, door de kruidenmix net even anders.

Gerardus Kloosterbier 7%

4,80

Een zeer eigentijds en vooral eigenzinnig bier, zuur en kruidig.

KIDS
Kids soep, plakje leverworst, mozzarella, groenten chips,
snackgroenten, seizoensfruit, lange vingers en een mini broodje

Tripel Karmeliet 8,4%
Vulcaan Amber 5,4%

Op een bieten-brioche met spek, sla, tomaat, aioli en friet.
Dranktip: Kompaan Handlanger double IPA.

Pancakes met vers fruit
Kinderplankje

4,40

Zacht mousserend en zoet van smaak met fruitige accenten.
Een stevig witbier, licht troebel met een heerlijke zachte schuimkraag.

Op een bieten-brioche met ui, augurk, avocado en BBQ saus.
Dranktip: Pluimpje of Kompaan Badgast Weizen.

Bio runderhamburger

Liefmans Fruitesse 3,8%
Brouwerij ’t IJ - IJwit 6,5%

La Chouﬀe 8%

5,50

Fruitig blond bier gekruid met koriander en heeft een licht hoppige smaak.

RavenBoneHill - Maassluis Stadsbier 7,2%

7,50

Kipnuggets, appelmoes en frietjes met mayonaise

... Kom curlen op onze eigen curlingbaan! De curlingbaan (wij noemen hem
Ducklingbaan) is onder het overdekte winterterras. De kampvuurtjes met
glühwin en de schapenvachtjes zorgen voor extra gezelligheid.

Gulpener Vaas
Gulpener 0,5 liter
Biologisch Gulpener, Fris met een pittige twist.
Seizoensbier (vraag hiernaar bij de bediening)

12,50

Kids kippies

DOE ES GEK ...

Van de tap: Gulpener

Huisgestoofd rundvlees, friet en piccalilly.
Dranktip: Gerardus Kloosterbier of Vulcaan Mammoet.

= vegetarisch

5,-

Verrassend blond, fruitig en hoppig bier 5,5% gebrouwen voor
de Vreemde Vogel door de Maassluise brouweij Raven Bone Hill.
Alsof er een Vreemd Vogeltje over je tong piest!

6,50
8,50

5,30

Een koperblond, hoppig en doordrinkbaar strong Ale, met een subtiele dosis honing.

Gebrouwen door vrouwen - Saison
Bird Brewery - Saison

6,5,50

Bird Brewery Rumoerige Roodborst 5,8%

5,50

Frisse, fruitige, licht hoppige American Amber.

Kompaan Handlanger Double IPA 8,2%

6,00

Zoete smaken als karamel, brood en toﬀee in combinatie met
fruitige smaken als grapefruit, sinaasappel en limoen.

Kompaan Badgast Weizen 5,7%
Lekker fris, heerlijk moutig, lichte bitterheid, aroma’s van mandarijn en citrusfruit.

5,75

