Salades

Biefstukpuntjes op Oosterse wijze · gewokte groenten
Gerookte zalm · wasabimayonaise
Caprese; Mozzarella · tomaat · basilicum olie (V)
Geitenkaas · gemengde noten · honing · balsamico (V)
Pittige kip · gewokte groenten

Krokette
etten
ten Casino

wit (s
standaa
andaar
rd)
2 ‘Oma Bobs’ kalfsvlees kroketten
Duo van ‘Oma Bobs’;
kalfsvleeskroket · garnalenkroket
2 ‘Oma Bobs’ garnalenkroketten
2 Oma Bobs vega draadjes vlees kroketten (V)

of casino bruin
8,25
10,25
11,25
9,50

Brood

Flatbread (wrap)

Carpaccio · pijnboompitjes · Bunkerkaas · pestomayonaise · sla
Gerookte zalm · komkommer · wasabimayonaise · sla

Oevers grilled cheeseburger, Black Angus “old school”
Zalm burger, huigemaakt · frisse dragonsaus
Tonijn burger, huisgemaakt · limoen mayonaise · gefrituurde uienringen
Trio burger, 3 kleine burgers:
zalm burger · tonijn burger · grilled cheese burger

Kaas (V)
Brie · gerookte zalm
Ham · kaas
Geitenkaas · honing · walnoot (V)

Lekker soepje

Pomodorisoep
6,50
Soep vd dag
6,50
* Beide kunnen ook als klein soepje 4,00

Iets Met Vis

Wilde gamba’s · licht pittige saus ·
fijne wok groenten
13,50

19,50
Casino wit (standaard) of
casino bruin

Iets met eitjes

Uitsmijter naturel
8,25
Extra: ham of spek of kaas of champignons
Gerookte zalm
4,00
Omelet naturel
8,50
Extra: ham of spek of kaas of champignons
Boeren
+4,00
Roerei · roomkaas · gerookte zalm

Vlees Als Lunch
Vl

Varkenshaas saté · satésaus · salade
16,50
Kippendijen saté · satésaus · salade
16,00
Runder saté · satésaus · salade
17,50
Trio XL saté;
kip, varken & rund · satésaus · salade 22,50
Tournedos · champignons · ui · jus
24,50
*Bovenstaande gerechten kunnen geserveerd worden
met brood of friet (1 persoon) +2,00

Iets Met Vlees

Runder carpaccio · truffelmayonaise ·
pijnboompitjes · Bunkerkaas
12,50

Huisgemaakt gebak (vraag gerust naar de soorten)
3 bollen vanille roomijs in leuk glas · slagroom ·
*keuze uit aardbeien-, karamel- of chocoladesaus
Wentelteefjes van suikerbrood · gezouten karamel roomijs · slagroom
Brownie gemarmerde & puur · bol vanille roomijs · slagroom
Affogato; bol vanilleijs · espresso · Licor*
*keuze: Licor 43 Original | Licor 43 Baristo | Licor 43 horochata
Kaasplank 3 of 5 kaas soorten · vijgenbrood · appelstroop

Oevers
Oevers
Oevers
Oevers

Speciale Koffies

10,50
10,25
11,50
10,25
10,25
6,95
10,75

17,00
19,50
19,50

6,50
8,50
6,95
8,50

Desserts

Italiaanse bol (standaard) of
meergranen bol

Warme pittige kip · gewokte groenten
Warme geitenkaas · noten · balsamicocrème · honing (V)
Biefstuk puntjes op Oosterse wijze · gewokte groenten
Tonijnsalade · appel · rode ui · kappertjes · paprika · ei
Carpaccio · truffelmayonaise · pijnboompitjes · Bunkerkaas
Belegen kaas uit Langedijk (V)
Caprese; Mozzarella · tomaat · basilicum olie (V)

10,25
11,75

Burgers

Focaccia tosti

15,50
18,50
13,50
14,00
14,50

va 3,95
7,50
9,50
10,50
8,50
8,25/12,75

Special; koffie · tequila · rum · amaretto · room
7,50
Harbour; koffie · donkere rum · koffie likeur · rietsuiker · room 7,50
Orange; koffie · Grand Marnier · rum · Cointreau · room
8,50
43; koffie · Licor 43 original · room
7,50

+1,00
+1,00
12,75

Vegetarisch Als lunch (V)
Citroenrisotto · gegrilde groenten · salsa verde 17,50

Vis Als Lunch

Zeebaars · citroenrisotto · salsa verde

22,50

Lekker voor erbij

Broodplank: 6 kleine broodjes · kruidenolie · aioli 6,00
Puntzak dikke friet
3,95
Puntzak zoete friet
4,95
Puntzak duo friet
4,75
* Bovenstaande puntzakken zijn voor ca. 2 personen

Een warm Licor 43 momentje

Spanish coconut 43; Licor 43 Horchatta · kokosmelk · koffie · slagroom
Spanish Almond 43; Licor 43 Baristo · amandelmelk · koffie · slagroom
Choco 43; Licor 43 Original · chocolademelk · espresso · slagroom

Heeft u een voedselallergie, meld het ons! Wij hebben heerlijk glutenvrij brood

8,75
8,75
8,75

Lunchkaart

