Lunch van 12:00 tot 16:00 uur
PANINI XL (huisgemaakt)
Panini los Normalos
met ham & kaas
Panini Hawaii
met ham, kaas & ananas
Panini Burning man
met zéér pittig gehakt, rode peper & kaas.
Panini los Pollos hermanos
met kip, pesto & kaas
Panini Italiano
met chorizo, mozzarella, ui & tomaat
Panini Veggie
met mozzarella, pesto, tomaat, rode ui & rucola
Panini Tonno
met tonijn, rode ui & mozzarella

4,95
5,75
6,50
6,95
6,50
6,50
6,95

KLASSIEKERS
Krokketten met brood
2 krokketten met brood, boter & mosterd

7,50

Omelet naturel
Omelet met brood en boter

7,95

Omelet de Krim
Op brood met champignons, ui, paprika, spek en kaas

9,95

Extra:
Met friet & salade

3,95

LEKKERE TREK
Portie bitterballen (6 stuks)
Portie kaassoufflés (6 stuks)
Portie loempia’s en samosa’s (12 stuks)
Portie bittergarnituur (12 stuks)
Patatje met…

4,50
4,50
6,95
8,00

Kroket, Frikandel, Kipnuggets óf Kaassoufflé

4,95

Spicy duo
gefrituurde uienringen & jalapeño-pepers gevuld met kaas

Naast onze heerlijke broodjes en pannenkoeken, serveren wij ook pizza’s

9,75

Diner vanaf 17:00 uur

VOORGERECHTEN
Broodmandje
Aangenaam dubbel donker brood met
huisgemaakte aioli & kruidenboter

4,50

Tomatensoep
met mozzarella

5,95

Mosterd-prei soep
met hamblokjes & rode ui

5,95

Kip salade
frisse salade met sweet chicken, appel, noten, kaas & frambozendressing

Kaas keuze uit: gorgonzola, geitenkaas, geraspte oude kaas of mozzarella.

8,95

Tonijn salade
rijk gevulde salade met rode ui, augurk, pijnboompitten
en een dressing van basilicum.

8,95

Spicy duo
gefrituurde uienringen & jalapeño-pepers gevuld met kaas

9,75

Runder carpaccio
flinterdun gesneden runderhaas met pijnboompitten,
oude kaas, truffelmayonaise & rucola

9,75

HOOFDGERECHTEN
Royale with cheese

13,95

reuze hamburger royaal belegd en gemaakt van 100% rundvlees
Geserveerd met frietjes & coleslaw

Stirfried veggie

14,95

gewokte seizoensgroenten met oystersaus en rijst

Schnitzel Naturel

16,95

huis geslagen & gepaneerde varkensschnitzel.
Geserveerd met gepofte aardappel & coleslaw

Schnitzel De Krim

18,95

met gebakken champignons, ui, paprika & spek.
Geserveerd met gepofte aardappel & coleslaw

Garlic gamba

18,95

gepelde garnalen, gewokt in een saus van knoflook & kruiden.
Geserveerd met rijst, brood & huisgemaakte aioli

Stirfried chicken

17,95

kipreepjes uit de wok, met cashewnoten, seizoensgroenten, oystersaus & rijst

Runder entrecote
250 gram
140 gram (lady-steak)

22,95
17,95

Geserveerd met gepofte aardappel en een saus naar keuze
Pepersaus, Champignonroomsaus, Kruidenboter, Gebakken champignons, ui, paprika & spek
Entrecote is een premium gesneden stuk rundvlees van de dunne lende van de koe en heeft een klein
vetrandje. Entrecote betekent letterlijk vertaald 'tussen de ribben' en werd traditioneel dan ook gesneden uit
het ribgedeelte van het rund. Tegenwoordig van het lendestuk.

Kalfs rib-eye 300 gr

21,95

geserveerd met gepofte aardappel en een saus naar keuze
Pepersaus, Champignonroomsaus, Kruidenboter, Gebakken champignons, ui, paprika & spek
Kalfsvlees is van jonge runderen. Een kalf is tot 1 jaar een kalf daarna wordt het een rund genoemd. De
kleur wordt donkerder en de structuur en de smaak veranderen. Kalfsvlees is licht van kleur, mals, fijn van
structuur en zacht van smaak.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade

BIJGERECHTEN / EXTRA
Friet
€ 2,00
Coleslaw
€ 1,50
Wok groente € 2,00

Gepofte aardappel
Rijst
Extra sausje

€ 1,50
€ 1,50
€ 0,75

PANNENKOEKEN

Naturel
Feest! met lekkere versiering
Appel
Rozijn
Gember
Ananas
Banaan
Champignons
Kaas
Spek
Ham

6,00
6,50
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
7,50

Appel/kaneel
Appel/rozijn
Kaas/gember
Appel/rozijn
Appel/kaas
Spek/appel
Champignon/kaas
Ham/kaas
Spek/kaas

7,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,00
9,00

Appel/rozijn/kaas
Spek/appel/kaas
Kaas/champignons/ui
Kaas/appel/gember
Spek/kaas/champignons
Banaan/ananas/rum

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
10,50

Ham/kaas/ui/champignon
Spek/kaas/ui/champignon

10,50
10,50

Al onze pannenkoeken worden geserveerd met stroop & poedersuiker

STEENOVENPIZZA’S
Margherita
tomaat, kaas & oregano

8,50

tomaat, kaas, salami & oregano

9,50

tomaat, kaas, chorizo, salami, knoflook, mozzarella & oregano

10,00

Salami

Pepperoni
Hawaii

tomaat, kaas, ham, ananas & mozzarella

10,00

tomaat, kaas, tonijn, ui & mozzarella

10,50

Tonno

Funghi e Prosciutto
tomaat, kaas, champignons, ham, knoflook & oregano

10,50

Capra
tomaat, kaas, ui, olijven, geitenkaas & rucola

11,00

tomaat, kaas, parmaham, jalapeño’s, oude kaas & burning man saus

11,00

Burning man (let op: pittig, niet voor beginners)
Quattro formaggi
tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola & oude kaas

11,50

tomaat, kaas, mozzarella, parmaham, knoflook, verse tomaat, rucola &oregano

12,00

tomaat, kaas, ham, salami, champignons, paprika, olijven, artisjok & oregano

12,00

Parma

Quattro stagioni
Gorgonzola

tomaat, kaas, gorgonzola, artisjok, ui, olijven & knoflook

Vegetaria

12,50

tomaat, kaas, mozzarella, artisjok, olijven, champignons, paprika, rucola, knoflook & oregano 12,50

Shoarma

tomaat, kaas, kipshoarma, ui, oregano & knoflooksaus

12,50

Meat lovers (chef’s favourite)
tomaat, kaas, parmaham, salami, chorizo, ham, knoflook & oregano

13,00

tomaat, kaas, chorizo, parmaham, ui, mozzarella, olijven, rucola, knoflook & oregano

13,50

De Krim

EXTRA
Frisse salade
Jalapeño’s
Knoflook
Rucola
Gebakken ei
Burning man saus

2,00
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50

KINDERGERECHTEN

Kroket
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Frikandel
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Knakworst
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Kipnuggets
met patatjes, mayonaise, appelmoes & salade

6,95

Kaassoufflé
met patatjes, mayonaise, appelmoes en salade

6,95

Pannenkoek “Feest”!
met leuke & lekkere versiering

6,50

Kinderijsje
met verrassing!

4,95

DESSERTS
Coupe dame blanche
vanille-ijs met warme chocoladesaus & slagroom

5,50

Coupe fragola
aardbeienijs met bosvruchtensaus, chocola & slagroom

5,75

Coupe de Veluwe
warme bosvruchten met vanille-ijs & slagroom

5,75

Coupe advocaat
Vanille-ijs met advocaat en slagroom

5,95

Coupe speciaal
Van al onze nagerechten een beetje; vanille-ijs, aardbeienijs,
warme chocolade- en bosvruchtensaus, advocaat én slagroom

6,95

Warm appeltaartje
met een bolletje vanille-ijs, kaneel & slagroom

6,50

SPECIALE KOFFIE’S
Irish coffee
Irish whiskey, basterdsuiker & slagroom

7,00

Spanish coffee
Tia Maria / Licor 43 & slagroom

7,00

Italian coffee
Amaretto & slagroom

7,00

French coffee
Grand Marnier & slagroom

7,00

Baileys coffee
Baileys & slagroom

7,00

Texelse coffee
Texelse jutter & slagroom

Koffie van de maand
vraag ons naar de creatie van deze maand!

6,00

