LUNCH
broodjes

soepen

Tuna melt
uit de oven met cheddar en jalapeño

9,50

Zaanse mosterdsoep
met gerookte paling en brood

8,00

Kroketten met mosterdmayonaise
twee stuks van Lodewyck®

7,50

Soep van de dag
vraag ons wat we voor je hebben

8,00

Uitsmijter
drie gebakken eitjes met naar keuze ham,
kaas en/of tomaat

8,00

Boerenkaas v
een lekker oer-Hollands broodje

6,50

Gerookte zalm
met mosterd-dillesaus

warme gerechten
15,00

7,50

Verse ravioli v
gevuld met spinazie en ricotta,
met truffelsaus

Tosti ham-kaas
een klassieker die het altijd goed doet

6,00

Steak frites
dé klassieker van Slager aan de Schans

19,00

Gezond v
met boerenkaas, jonge spinazie, noten,
avocado en tomaat

7,50

Vegetarische burger v
met burgersaus, tomaat, ui, augurk,
komkommer en kaas

13,50

Warme beenham
met honing-mosterdsaus

7,50

Black Angus burger
met burgersaus, tomaat, ui, augurk,
komkommer en kaas

15,50

salades

voor de kids

Salade caprese v
met burrata, tomaat en walnoot balsamico

12,50

Salade niçoise met tonijn
kropsla, aardappel, haricots verts, rode ui,
ansjovis en een eitje

12,50

Salade carpaccio
met carpaccio van Beemster rund en
truffelmayonaise

11,00

Voor de kids hanteren we geen aparte kaart.
We vinden al onze gerechten te lekker om niet
aan kinderen te serveren. We maken gewoon de
porties wat kleiner, zodat ook de kleine eter alles
kan kiezen van onze kaart.

Heb je een voedselallergie? Laat het ons weten.

LUNCH

ENGLISH
MENU

sandwiches

soups

Tuna melt
9.50
From the oven with cheddar cheese and jalapeño

Local mustardsoup
With smoked eel and bread

8.00

Dutch croquettes
Two, with mustard mayonnaise

7.50

Soup of the day
Ask us what we have for you today

8.00

Fried eggs
Three fried eggs with a choice of ham, cheese
and/or tomato

8.00

Local cheese v
Classic Dutch sandwich

6.50

Smoked salmon
With mustard-dill sauce

warm dishes
15.00

7.50

Fresh ravioli v
Filled with spinach and ricotta cheese,
with truffle sauce

Toasted sandwich
With ham and cheese

6.00

Steak Frites
One of our favorites

19.00

Healthy v
With local cheese, spinach, nuts, avocado
and tomato

7.50

Vegetarian burger v
With burgersauce, tomato, onion, pickles,
cucumber and cheese

13.50

Warm ham
With a honey-mustard sauce

7.50

Black Angus burger
With burgersauce, tomato, onion, pickles,
cucumber and cheese

15.50

salads

for children

Caprese salad v
With burrata cheese, tomato and walnut

12.50

Salad Niçoise with tuna
Lettuce, potato, French bean, red onion,
anchovy and egg

12.50

Carpaccio salad
With beef carpaccio and truffle mayonnaise

11.00

We do not have a seperate menu for the little ones.
We think all of our dishes are too good not to share
with childeren. We will make a smaller portion,
so they can choose anything from the menu.

Please inform us of any food allergies.

