Lunch
van 12:00 tot 16:00 uur

Boerenbroodjes
Crocchetta’s
2 krokketten op boerenbrood met boter & mosterd

7,50

Frittata naturelos
omelet op boerenbrood

7,95

Frittata de Krim
omelet gevuld met champignons, ui, paprika, spek & kaas op boerenbrood

9,95

tonijnsalade
met rode ui, ei & kappertjes op boerenbrood

8,50

Carpaccio
met truffelmayonaise, pijnboompitjes, rucola & oude kaas op boerenbrood

9,50

Huisgemaakte Panini’s
Panini los Normalos
met ham & kaas

4,95

Panini Burning man
met zéér pittig gehakt, pepers & kaas.

6,50

Panini Veggie
met mozzarella, pesto, tomaat, rode ui & geserveerd met rucola

6,50

Panini los Pollos Hermanos
met sweet chicken, pesto & kaas

6,95

Salades
Salade Pollo
rijk gevulde salade met sweet chicken, appel, noten, kaas & frambozendressing
met keuze uit: gorgonzola, geitenkaas, geraspte oude kaas of mozzarella.

11,75

rijk gevulde salade met geitenkaas omwikkeld in parmaham en honingmosterddressing

11,75

Salade Capra

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

11,75

NAAST ONZE HEERLIJKE BROODJES EN PANNENKOEKEN,
SERVEREN WIJ OOK PIZZA’S

Diner
vanaf 17:00 uur

Voorgerechten
Broodmandje
boerenbrood met huisgemaakte aioli & kruidenboter

4,50

Gazpacho
frisse koude soep van tomaat, paprika & komkommer.

4,95

Tomatensoep
huisgemaakte tomatensoep met mozzarella

5,95

Mosterdsoep
huisgemaakte mosterdsoep met ham reepjes

5,95

Crispy Gamberi
krokant gebakken gamba’s geserveerd met chilimayonaise

7,95

Salade Pollo
rijk gevulde salade met sweet chicken, appel, noten, kaas & frambozendressing
met keuze uit: gorgonzola, geitenkaas, geraspte oude kaas of mozzarella.

8,95

Salade Tonno
rijk gevulde salade met tonijn, rode ui, augurk, pijnboompitten met een dressing van basilicum

8,95

Salade Capra
rijk gevulde salade met lauw warme geitenkaas omwikkeld in Parmaham
met een honingmosterddressing

9,95

Jules Winnfield & Vincent Vega
een spicy duo van gefrituurde uienringen & jalapeño-pepers gevuld met kaas

9,75

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

9,75

Brick top
48 uur langzaam gegaarde spek, gegrild en bereid op oosterse wijze.
Geserveerd op een bedje van salade

9,75

Hoofdgerechten
Royale with cheese

13,95

reuze hamburger, royaal belegd en gemaakt ván 100% rundvlees.
geserveerd met frietjes & aardappelsalade

Schnitzel naturel

16,95

huis geslagen & gepaneerde varkensschnitzel.
geserveerd met aardappelgratin

Schnitzel de Krim

18,95

met gebakken champignons, ui, paprika & spek.
geserveerd met aardappelgratin

Garlic gamberi

18,95

gepelde garnalen, gewokt in een zoete saus van knoflook & kruiden.
geserveerd met rijst, brood om te dippen & huisgemaakte aioli

Stirfried chicken

17,95

kippendijen, gewokt in lichtzoete saus met, cashewnoten & rijst
geserveerd met aardappelgratin
* ook vegetarisch mogelijk

Procureur

17,95

de procureur wordt vaak gebruikt als mals en sappig braadstuk of om langzaam te garen

48 uur gegaard varkensvlees. Super mals bereid en geserveerd met pepersaus,
wok groente en aardappelgratin. (evt. ook andere saus mogelijk).

Runder entrecôte

entrecôte is een premium gesneden stuk rundvlees van de dunne lende en heeft een vetrand.

- 250 gram
- 140 gram (lady-steak)

22,95
17,95

geserveerd met aardappelgratin en een saus naar keuze
PEPERSAUS - CHAMPIGNONROOMSAUS - KRUIDENBOTER - GEBAKKEN CHAMPIGNONS, UI, PAPRIKA & SPEK

Runder rib-eye 300 gram

21,95

Rib eye is rundvlees afkomstig van de rib van een rund. Het vlees is gemarmerd met vet.
geserveerd met aardappelgratin en een saus naar keuze
PEPERSAUS - CHAMPIGNONROOMSAUS - KRUIDENBOTER - GEBAKKEN CHAMPIGNONS, UI, PAPRIKA & SPEK

* ALLE HOOFDGERECHTEN WORDEN GESERVEERD MET SALADE
BIJGERECHTEN / EXTRA
friet
rijst
aardappelgratin

€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50

aardappelsalade
extra sausje (of meer)
wok groenten

€ 1,50
€ 0,75
€ 1,50

Vraag onze patrons voor eventuele specials!

Pannenkoeken
Naturel
Fissa! met lekkere versiering
Appel
Rozijn
Gember
Ananas
Champignons
Kaas
Spek
Ham

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

Appel/kaneel
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
9,00
9,00

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

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

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

10,50
10,50

AL ONZE PANNENKOEKEN WORDEN GESERVEERD MET STROOP & POEDERSUIKER

Steenoven Pizza’s
Margherita
tomaat, kaas & oregano

8,50

Salami
tomaat, kaas, salami & oregano

9,50

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

10,00

Hawaii
tomaat, kaas, ham, ananas & mozzarella

10,00

Tonno
tomaat, kaas, tonijn, ui & mozzarella

10,50

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

10,50

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

11,00

Burning man (let op: pittig, niet voor beginners)
tomaat, kaas, parmaham, jalapeño’s, oude kaas & burning man saus

11,00

Quattro formaggi
tomaat, kaas, mozzarella, gorgonzola & oude kaas

11,50

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

12,00

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

12,00

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

12,50

Vegetaria
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

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

13,50

EXTRA
Jalapeño’s
Knoflook
Burning man saus
Rucola
Frisse salade

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

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 “Fissa”!
met leuke & lekkere versiering

6,50

Spaghetti Bolognese
met gehakt, tomatensaus en kaas

7,50

Kinderijsje
met verrassing!

4,95

Desserts
Coupe Chocolade
Vanille ijs(van Co) met chocoladesaus, caramelsaus, slagroom & chocolade snippers

6,50

Coupe Fragola
Aardbeien ijs(van Co) met bosvruchtensaus, chocolade & slagroom

6,75

Coupe de Veluwe
Vanille ijs(van Co) met bosvruchten & slagroom

6,75

Apple “rumble”
Goed gevuld glas met appeltaart, een bolletje vanille ijs(van Co) slagroom & kaneel

6,95

Coupe advocaat
Vanille ijs(van Co) met advocaat & slagroom

7,25

Texels toetje, jutterijs!

(alléén bij de Krim)
“IJs van Co” en “de Krim” hebben de handen ineengeslagen om dit
exclusieve ijs te maken. Geserveerd met een Texels juttertje & slagroom.

7,50

Kinderijsje
Met verrassing!

4,95

Speciale koffies
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

6,00

