LUNCHKAART

LUNCHPARADE
1 meter proeverij van
diverse lunchgerechten | 17.50 p/p
Vanaf 2 personen

BROOD

PUUR GENIETEN

Carpaccio | 11
Carpaccio van Alblasserwaards rund
met spekjes, cashewnoten, oude
Graafstroom kaas en truffelmayonaise

Wisselend 2-gangen lunchmenu
bereid met seizoensproducten | 25

Geitenkaas uit de oven | 8
Geitenkaas met honing, gember,
paprika en amandelen
Kroketten | 8
Twee van Dobben kroketten
op brood met mosterd
Gerookte zalm | 9
Heerlijk gerookte zalm met een crème
van avocado, radijs en groene asperge
Uitsmijter | vanaf 9
Keuze uit carpaccio, spek, ham, kaas
of in combinatie

SALADE
Carpaccio | 14
Carpacciosalade van Alblasserwaards
rund met spekjes, cashewnoten, oude
Graafstroom kaas en truffelmayonaise
Vis | 15
Salade met gamba’s, gerookte zalm
en vis van de dag
Geitenkaas | 13
Salade met geitenkaas,
honingdressing en noten

Steak | 14.50
Rundersteak met truffel en blauwe kaas

Bij deze gerechten wordt naar keuze wit of
bruin zuurdesumbrood van bakker Stam uit
Kinderdijk geserveerd of frites (meerprijs 2,-)

Burgerlunch | 13
Uitsmijter carpaccio, soep van de dag
en een broodje kroket

SOEP

De Burgemeester | 15
Mooie burger van Alblasserwaardsrund
met kaas, sla en knoflookmayonaise
en frietjes

Soep van de dag | 6.5
Heerlijke huisgemaakte soep van de dag
Tomatensoep | 6
Huisgemaakte tomatensoep

WITTE WIJNEN
Springbok, Chenin Blanc (Zuid-Afrika)
3.90 | 19
De Springbok uit de Zuid-Afrikaanse
Westkaap is een fijne zachte half droge
wijn. De Chenin Blanc druif is een
nationale trots en wordt ook wel ‘steen’
genoemd. Het deelt de naam met het
Zuid-Afrikaans symbool, de Springbok.
Nebla, Verdejo (Spanje)
5 | 28
Aromatisch strak droge wijn met een
bouquet van venkel, versgemaaid gras
en tropisch fruit.
Dark Horse, Chardonnay (Californië)
6 | 34
Volle en krachtige wijn met lichte
houtrijping. De druiven komen van de
beste Californische wijngaarden. Aroma’s
van perzik en gebakken appel.

RODE WIJNEN
Springbok, Shiraz/Cabernet
Sauvignon (Zuid-Afrika)
3.90 | 19
Deze Zuid Afrikaanse wijn is een volle,
rijke, donkerrode wijn met aroma’s van
bramen en kersen. Zacht en mild in de
afdronk.
Altano Tinto Douro (Portugal)
5.50 | 28
Gemaakt door de fameuze Port-familie
Symington. Kruidige en rijpe tonen van
echte Port druiven. Zowel fruitig als
kruidig en bloemig bouquet

ROSÉ WIJNEN
Springbok, Rosé (Zuid Afrika)
3.90 | 19
Een mooi roze rosé met fris rood fruit als
aardbeien en frambozen. Mild droog en
een frisse afdronk.
Chateau Grassier, Syrah, Cinsault en
Grenache noir (Frankrijk)
5.50 | 28
Een typische licht roze Provence rosé. In
de neus rood fruit en lychee aroma’s. De
smaak is fris en droog.

BIJ DE BORREL
Olijven | 3
Portie van heerlijke gemarineerde olijven
Kaasplank | 5
Jonge en overjarige kaas van de
Graafstroom met grove mosterd dip
Gamba’s | 6.5
Gamba’s gebakken in knoflook
en chilisaus, 6 stuks
Bitterballen | 5
Van Dobben bitterballen
met mosterd, 7 stuks
Bittergarnituur | 5
Gemengd bittergarnituur van 11 stuks
Vlammetjes | 6
Vlammetjes met chilisaus, 7 stuks
Kaasvingers | 5
Kaasvingers met chilisaus, 7 stuks

Pasqua Passimento Rosso (Italië)
7 | 35
De naam Passimento refereert aan de
traditionele methode om Amarone te
maken: gebruikmakend van ingedroogde
druiven. Rood fruit en kruidige aroma’s
met een zachte en ronde afdronk.

Een meter lekker eten | 19,50 p/mtr
Een plank met diverse warme en
koude hapjes

