LUNCH
Van harte welkom, we zijn blij dat je er (weer)
bent! In verband met Covid-19 zijn er heel veel
regels opgesteld. Wij kiezen er voor niet alle
regels hier nogmaals uit te schrijven. Deze zijn wel
beschikbaar voor je, dus vraag er gerust naar bij
een van onze medewerkers.
Dit zijn volgens ons de belangrijkste regels:
• Je verplaatst geen tafels en/of stoelen
•	Je volgt de maatregelen vanuit de overheid
• Je volgt onze aanwijzingen
• Je geniet en hebt een leuke tijd bij ons

Salade Caprese v
met burrata, tomaat en walnoot

11,50

Salade Carpaccio
met carpaccio van Beemster rund en
truffelmayonaise

11,00

Caesar salade
met geroosterde kip, parmesaen, croutons
en ansjovisdressing

11,00

Carpaccio
met rucola en truffelmayonaise

8,50

Tosti ham-kaas
de klassieker die het altijd goed doet

5,50

Broodje kroket
twee stuks met mosterdmayonaise

7,50

Uitsmijter
drie gebakken eieren met naar keuze:
ham, bacon, kaas en/of tomaat, per item

7,00
0,50

Broodje gezond v
kaas, jonge spinazie, noten, avocado, tomaat

7,50

Gerookte zalm
met tzatziki en mosterd-dillesaus

8,00

Mini flatbread pizza
met tomaat, mozzarella, peperoni en olijf

7,00

soep
7,50

Steak frites
dé klassieker van Slager aan de Schans

18,00

Verse ravioli v
van spinazie en ricotta met truffelsaus

15,00

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

15,50

Vegan burger met frites v
met rodeuiencompote, tomaat, komkommer
en vegan kaas

14,50

Visburger met frites
met remouladesaus, tomaat en komkommer

14,50

Portie frites uit Zuyd met Zaanse mayonaise

4,50

voor de kids
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.

warme gerechten

broodjes

Zaanse mosterdsoep
met gerookte paling en brood

salades

LUNCH

ENGLISH
MENU

Welcome, we are glad that you are there (again)!
Many rules have been drawn up in connection with
Covid-19. We choose not to write all the rules here
again. These are available for you, so feel free to
ask one of our employees.
We believe these are the most important rules:
• You do not move tables and / or chairs
• You follow the measures from the government
• You follow our directions
• Enjoy yourself and have a good time

Caprese salad v
with burrata cheese, tomato and walnut

11.50

Carpaccio salad
with beef carpaccio and truffle
mayonnaise

11.00

Caesar salad
with smoked chicken, parmesan cheese,
croutons and anchovy dressing

11.00

Carpaccio
with rocket and truffle mayonnaise

8.50

Toasted sandwich
with ham and cheese

5.50

Dutch croquettes
two, with mustard mayonnaise

7.50

Fried eggs
three fried eggs with a choice of:
ham, bacon, cheese and/or tomato, per item

7.00
0.50

Healthy sandwich v
cheese, spinach, nuts, avocado and tomato

7.50

Smoked salmon
with tzatziki and mustard-dill sauce

8.00

Mini flatbread pizza
with tomato, mozzarella, pepperoni and olive

7.00

Steak and fries
one of our favorites

18.00

Fresh ravioli v
filled with spinach and ricotta cheese,
served with truffle sauce

15.00

Black Angus burger and fries
with burger sauce, tomato, pickles,
cucumber and cheese

15.50

Vegan burger and fries v
with red onion compote, tomato, cucumber
and vegan cheese

14.50

Fish burger and fries
with tartar sauce, tomato and cucumber

14.50

Portion of fries with local mayonnaise

4.50

for children

soup
7,50

We do not have a seperate menu for kids.
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.

warm dishes

sandwiches

Zaanse mosterdsoep
met gerookte paling en brood

salads

