- PISTOLET/WRAP Carpaccio
Rundercarpaccio, rucola, parmezaanse
kaas, pijnboompitten, truffelmayonaise

Gerookte zalm
9
Gerookte zalm, kruidenkaas, komkommer,
kappertjes, sla, rode ui,
citroenmayonaise, dille
Hete kip
8,5
Pittige kippendij, gebakken groenten, chili
Tonijnsalade
Tonijn, ui, komkommer, tomaat,
kappertjes, ei, citroenmayonaise, dille

8,5

Beef teriyaki
Malse biefstukpuntjes, taugé, ui,
sesamzaad, teriyaki

11,5

Club classic
Kipfilet, ei, bacon, komkommer, tomaat,
sla, mayonaise, chips

10

Club Vitamin Sea
Gerookte zalm, sla, komkommer,
avocado, kruidenkaas, chips

12,5

- PANINI Ham & kaas
Tuna melt

5,5
8

Italian

7,5

Pizza

8,5

Mozzarella, tomaat, pesto
Kaas, salami, ui, tomaat

Poffertjes & Pannenkoeken
Pannenkoek naturel

7

Extra: kaas of spek +0,50
Poffertjes

VAN BEEK
LUNCH

6,5

7

Boerenomelet

8,5

Roerei zalm

11,5

Extra: kaas, ham of spek +0,50
Met verse groenten

- BIJGERECHTEN -

“Net als thuiskomen”
www.cafevanbeek.nl
@cafe_van_beek

- WARME LUNCH -

Frites
Zoete aardappel frites
Stokbrood

5
6
6

Warme groenten
Gemengde salade

5,5
4,5

Kruidenboter en aïoli

Black Angus burger du Chef (200 gr.)
16,5
B.A. burger met bacon, cheddarkaas, ei, sla,
tomaat, ui,komkommer geserveerd met frites
Keuze uit: truffelmayonaise of burgersaus
Saté
16,5
Malse kippendij, pindasaus, gebakken
uitjes, kroepoek, atjar geserveerd met frites
12 uurtje
Soep van de dag, brood met kroket,
brood met gebakken ei

Naturel

Gerookte zalm, toast, dille,
citroenmayonaise

Black Angus beef burger (200 gr).
14,5
Heerlijke B.A. burger met s la, tomaat, ui,
komkommer geserveerd met frites
Keuze uit: truffelmayonaise of burgersaus

- CLUB SANDWICH -

Tonijn, cheddarkaas, rode ui, kappertjes

- UITSMIJTER/OMELET -

9

8,5

Sauzen + 0,75

- MAALTIJDSALADES Caesar

12

Gerookte zalm

14,5

Tonijn

14,5

Beef teriyaki

15,5

Keuze uit: vegetarisch, kip (+2,95) of
gamba’s (+3,95)
Gemengde sla, tomaat, komkommer,
ei, croutons, Parmezaanse kaas

Gemengde sla, kappertjes, komkommer,
tomaat, rode ui, citroenmayonaise, dille

Kroketten op brood
2 rundvlees- of groente kroketten
op brood

7

Bal gehakt met brood

7,5

Soep van de dag
Met stokbrood

5,5

Gemengde sla, kappertjes, komkommer,
tomaat, ui, ei
Malse biefstukpuntjes, taugé, ui,
sesamzaad, teriyaki

LUNCH

