
MENU
KAART



VAN DE BAKKER
 

Appelgebak met slagroom € 5 

PISTOLET / BOERENBROOD
 

wit of bruin vanaf € 5
 
kaas, ham, ossenworst, leverworst, rosbief, 
carpaccio, serranoham, kiprollade, tartaar, 
krab, tonijn, gerookte zalm, Hollandse garnalen, 
huisgebraden grillworst, filet Americain

DE LEKKERE TREK
 

Diverse uitsmijters vanaf € 9

Diverse omeletten vanaf € 9

Diverse tosti’s vanaf € 5

Clubsandwich € 14
cocktailsaus, frites

Rundvleesburger speciaal € 15
150 gram, spek, ui, kaas, tomaat, spiegelei 

2 Holtkamp kalfskroketten € 8
mosterd 

2 Holtkamp garnalenkroketten € 12
remoulade

Gehaktbal uit de jus, brood € 8
recept van Café de Ooievaar Amsterdam

Saté Ajam ‘kip’ € 18
atjar, cassave, satésaus

Nasi DLV € 20
Rendang, kipsaté, sambalboontjes



SALADES
 
 
Salade ‘Caesar’ € 14
Roma-sla, ansjovis, Parmezaan, ei, croutons 
 
Topping van gebakken gamba’s    € 5 
supplement
  
Topping van gebakken kipdij € 4
supplement

Salade ‘Nicoise’ € 16
tonijn, olijven, rode ui, boontjes

Salade gerookte zalm € 16
ui, kappertjes, mosterd, dille

Salade ‘Riche’ € 20
zalm, gamba, tonijn, steak tartaar, serranoham

Salade ‘St-Tropez’ € 20
diverse gebakken vissoorten, kreeftenmayonaise

SOEPEN
 

Kreeft € 9
rouille, knoflookstengels

Wisselende soep € 9

Salades en soepen serveren wij met ons 
verrukkelijke brood van Bake Five



VOORGERECHTEN

Zeeuwse oesters € 3
creuses no. 2, per stuk

Plateau charcuterie € 17
wisselende vers gesneden vleeswaren

Sashimi € 18
zalm, tonijn, soja, wasabi, gember  

Steak tartaar € 16
gepocheerd ei, truffelmayonaise 

Kalfs Rib Eye € 15
mosterdcrème 
  
‘Pizza’ van tonijn  € 16
Pappadum ,wasabimayonaise, wakame 
 
Supplement hoofdgerecht € 8

SOEPEN
 

Kreeft € 9
rouille, knoflookstengels

Wisselende soep € 9

Wilt u iets buiten de kaart om eten, 
laat het ons 48 uur van tevoren weten.



HOOFDGERECHTEN 

Vis van de dag dagprijs
wisselende vis rechtstreeks uit IJmuiden 

Bouillabaisse € 27
diverse vissoorten, rouille, crouton, parmezaan 
 
Zeetong dagprijs
in de roomboter, remoulade  

Picanha € 13
per 100 gram, runderstaartstuk 
  
Tournedos € 17
per 100 gram 

Rib Eye € 14
per 100 gram 
  
Boerderijkip 
vers van de rotisserie 
- halve € 14
- hele € 23

Bij onze vleesgerechten mag u een keuze maken 
uit de volgende sauzen:
- Béarnaise
- Pepersaus
- Blauwe kaassaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met friet 
en mayonaise.

DESSERTS
 
Stroopwafel € 9
parfait, caramel

Dame Blanche € 9
vanille ijs, chocoladesaus 
  
Creme brulée € 9
vanille ijs 

Kaas € 12
plateau, stroop, rozijnen brood




