Sauces
pepper cream sauce
mushroom cream sauce

Desserts
2,2,-

Pavlova

menu

8,50

verse aardbeien l slagroom l merengue l aardbeien-ijs

Pizza Nutella

chimichurri

2,-

Nutella l chocolade-ijs l chocoladesaus

Bearnaise sauce

2,-

Dessert pizza strawberry

7,8,-

aardbeien-ijs l verse aardbeien l aardbeien saus

Dame blanche

Sides
Salad
Fries or sweet potatoes
Roasted veggies

6,50

chocoladesaus | granola | vanille-ijs | slagroom

4,50
4,50
4,75

Icecream

4,50

keuze uit chocolade, vanille, aardbei of framboos

Apple pie

7,50

Lemon cheesecake

7,75

Kids
Bagel tosti kids & ketchup

5,50

Red spaghetti

9,95

restaurant

Pizza kids margherita
kaas en tomaat

7,75

Kids beef burger
snack tomaatjes l komkommer

9,95

Kidswrap with snack veggies

9,95

Keuze uit:
Chicken
Fish
Vegan nuggets

Good food
brings people
together

Vegetarisch
Veganistisch
Allergeneninformatie?
Vraag ernaar bij onze medewerkers.

KIJKDUIN | SOFTMENU

Pita falafel

Pastries & Sweets 9.00 - 12.00 uur
Cinnamon bun & granola
Pastel de nata

3,75
2,-

bladerdeeg l room

Banana bread

3,-

Groene vis = goede vis!

Main 17.00 - 21.00 uur

Op onze menukaarten vind je alleen maar ‘goede’ vis.

Geserveerd met salade en friet of zoete aardappelfriet.

Dat is vis met een keurmerk, of vis die groen scoort op de
VISwijzer van milieuorganisatie Good Fish. Dat betekent dat
de vis duurzaam wordt gevangen, met minimale schade aan

Blue Butcher burger

de natuur. Zo dragen we samen bij aan gezonde oceanen

vegan cheddar l augurk l little gem l barbecuesaus

boordevol vis.

Chicken sate

Chocolate chip cookie

1,75

satésaus | ingelegde groente | kroepoek | krokante uitjes

Apple pie

4,50

Livar schnitzel ‘Wiener Art’

Croissant

4,50

jam | boter

Salads

Dutch beef kroketten on sandwiches

Sharing platter loaded salmon for 2
12,50

tonijn | gebakken groene bonen | zeekraal | zacht gekookt ei

Caesar

Liever een meergranen bagel? Vertel het onze medewerker!

Figs & feta

16,50
19,25

sate sauce | pickled vegetables | prawn cracker | crispy onions

Beef burger

12,50

roasted ﬁgs | grilled green asparagus | feta cheese

16,50

Steak tartare vegan
6,-

roomkaas | komkommer

7,-

gegrilde groente

Bagel smoked salmon

8,50

roomkaas | ingelegde komkommer

Bagel Italian ham

7,-

pesto | vijgenchutney | rucola

Bagel kids tosti
ketchup

gegrilde kabeljauw l guacamole l tortilla chips l little gem l jalapeño l

7,50

5,50

Loaded scholﬁlet

7,50
11,50

Italian tomato soup

5,25

Bouillabaisse

9,75

verse groene kruiden l ingelegde groente

Spaghetti artichoke & olives
Mussel pride (seasonal offer)
citroen knoﬂooksaus l kerriesaus l remouladesaus

12,50

gerookte zalm l ingelegde groente

10,50

Daar zeg je geen nee tegen!

truﬄemayonaise l rucola

Starter sharing platter
een proeverij van onze dagelijkse specialiteiten

p.p. 16,50

14,50

balsamico tomaten | rucola | knoﬂookolie

zalm l garnalen l mosselen

Carpaccio beef

18,50

groene kruidencrumble l tomaat l kappertjes l tartaarsaus l

steak tartaar l knoﬂookbrood l ingelegde groente

Pulled salmon tartare & garlic bread

39,50

in schil en ratatouille

artisjok l tomaat l rode peper

zongedroogde tomaten spread

Bagel hummus

Trio bruschetta

16,50

chimichurri l bearnaisesaus l gegrilde aardappels

Starters
Bread & Dips

28,50

chimichurri | rozemarijn | knoﬂookolie

kaassaus | tomatenspread

limoen knoﬂook mayonaise | chimichuri | Franse boter

Angus burger | Beemsterkaas | augurk | barbecuesaus |

Bagel classic

ingelegde groenten | Nederlandse mosterd marinade

Sharing platter tournedos 300 gr

vegan cheddar cheese | pickle | little gem | BBQ sauce

Chicken sate

p.p. 20,-

groene kruiden crumble | verse groene kruiden |

Fresh cod burger ‘The Mexican’

kies voor biologische kalfskroketten +1,50

Blue Butcher burger

19,25

Tournedos 200 gr
12,50

knoﬂook croutons | gegrilde kip

9,50

19,25

biologische Livar varkensﬁlet l cranberry compote l citroen

Green bean niçoise

Lunch 12.00 - 17.00 uur

16,50

Niets is lekkerder dan een frietje op zijn tijd, mits het
natuurlijk duurzaam gebakken is! Wij frituren uitsluitend in
100% zonnebloemolie. En nadat wij de lekkerste friet hebben
gebakken, krijgt de olie een tweede leven als duurzame
brandstof. Ook besparen we per jaar twee ton plasticafval
doordat de olie op een duurzame manier verpakt is.

22,50

